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Rammeforretningsorden for Kredsbestyrelsen i Kreds 

Sjælland. 
 

1. Konstituerende møde i kredsbestyrelsen. 

 

I henhold til lovenes §16, stk. 1 afholdes der konstituerende møde, senest 14 

dage efter at kredsbestyrelsesvalget er afsluttet. 

 

Kredsnæstformændenes rækkefølge afgøres efter stemmetal. Ved 

stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning i henhold til lovenes §16, stk. 2. 

 

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: 

 

• Fastsættelse af forretningsorden for kredsbestyrelsens møder. 

• Valg af 2 fanebærere 

 

2. Tilrettelæggelse af kredsbestyrelsens møder. 

2.1.Kredsformanden tilrettelægger og indkalder til kredsbestyrelsesmøderne. 

Samtidig tages der stilling til, om der er punkter, som det indstilles til 

bestyrelsen, bliver behandlet for lukkede døre, jf. lovenes §20, stk. 3. 

 

Suppleanter indkaldes ved forfald fra ordinære KB-medlemmer. 

 

Kredsens medlemmer kan deltage på kredsbestyrelsesmøder, jf. dog §3.1. Når 

medlemmer deltager på et kredsbestyrelsesmøde, skal ordstyreren sikre at 

spørgetid optages på dagsordenen. 

 

2.2.Dagsorden udsendes normalt pr. mail 7dage før mødets afholdelse. Bilag til de 

enkelte punkter tilstræbes medsendt. Dagsordenen offentliggøres samtidig på 

kredsens hjemmeside. KB-medlemmer og suppleanter, der indkaldes jf. §2.1. 

modtager alt materiale tirsdag og torsdag forud for mødets afholdelse. 

Torsdagsudsendelsen skal så vidt muligt indeholde alle dokumenter i en 

samlet fil. 
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2.3.Et kredsbestyrelsesmedlem kan anmode om, at få et forslag behandlet på et 

kredsbestyrelsesmøde. Forslaget fremsendes til kredsformanden. Fristen 

herfor er 10 dage før mødets afholdelse. 

 

2.4.Forslag til kredsbestyrelsen der har økonomiske eller ressourcemæssige 

konsekvenser, skal ledsages af et skøn over økonomi- eller ressourceforbrug. 

 

2.5.Kredsformanden, eller 1/3 af kredsbestyrelsen i forening, kan med motiveret 

dagsorden, indkalde til ekstraordinært kredsbestyrelsesmøde. 

 

3. Kredsbestyrelsesmødet 

3.1.Kredsbestyrelsesmøder er som udgangspunkt åbne for kredsens medlemmer, 

jf. lovenes §20, stk. 3. Kredsbestyrelsen kan beslutte, at hele møder eller 

enkelte punkter behandles for lukkede døre/lukket for offentligheden. Under 

mødets åbning godkender kredsbestyrelsen kredsformandens indstilling om, 

hvilke punkter der skal behandles for lukkede døre/lukket for offentligheden, 

jf. 1.1. Kredsformanden kan i særlige tilfælde beslutte at hele eller dele af 

mødet foregår for lukkede døre/lukket for offentligheden. 

 

3.2.Punkter på kredsbestyrelsens møder, der enten har været behandlet eller som 

det indstilles, skal behandles for lukkede døre i hovedbestyrelsen, skal 

behandles for lukkede døre i kredsbestyrelsen. 

 

3.3.’Kredsbestyrelsen er beslutningsdygtige uanset fremmøde. Dog med 

undtagelse af økonomiske beslutninger, hvor der skal være mindst 50% 

kredsbestyrelsesmedlemmer tilstede. Det betyder, at suppleanter, der 

indkaldes til KB-møder, jf. §2, stk. 1 tæller med. 

 

3.4.Afbud til et kredsbestyrelsesmøde skal meddeles sekretæren for 

kredsbestyrelsen på sjaelland@dsr.dk hurtigst muligt. Såfremt et medlem af 

kredsbestyrelsen uden meddelt forfald, udebliver på 2 på hinanden følgende 

kredsbestyrelsesmøder, kan kredsbestyrelsen fratage medlemmet dets 

mandat, således at suppleanten overtager dette. 

 

3.5.Referat fra kredsbestyrelsesmøder udsendes senest 8 hverdage efter mødets 

afholdelse. 

mailto:sjaelland@dsr.dk
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3.6.Referatet godkendes endeligt under punktet ”Godkendelse af referat” på 

førstkommende ordinære kredsbestyrelsesmøde. Dagsordenen opdeles i 

øvrigt i punkter, alt efter om der er tale om et ”Orienteringspunkt” eller et 

”Beslutningspunkt”. Sidste punkt på dagsordenen er ”Eventuelt”. Under dette 

punkt kan der ikke træffes beslutning. Punktet HB skal behandles midt på 

dagsorden. Kredsbestyrelsen kan på mødet beslutte at behandle punkter, der 

ikke er sat på dagsordenen. 

 

3.7.Der tages beslutningsreferat fra kredsbestyrelsesmødet. Under hvert punkt 

skrives hvem der ikke har været til stede under punktet. Ethvert medlem kan 

på begæring få ført et særstandpunkt til referatet, når dette fremføres på 

mødet. 

 

Referatet lægges permanent på hjemmesiden efter godkendelse, når det er 

endeligt godkendt på det efterfølgende ordinære KB-møde. Punkter der 

behandles for lukkede døre/lukket for offentligheden eller i øvrigt er af intern 

karakter offentliggøres ikke. 

 

Kredsbestyrelsen kan endvidere beslutte, at en sag ikke omtales i det referat, 

der offentliggøres på hjemmesiden. 

 

3.8.Kredsbestyrelsen kan beslutte at indkalde interne og eksterne konsulenter, til 

at belyse eller drøfte særlige forhold. 

 

3.9.Kredsbestyrelsen kan beslutte, at hele eller dele af et referat, skal godkendes 

under samme møde, hvorunder det eller de pågældende dagsordenspunkter 

er blevet behandlet, således at beslutning(er) og endelig godkendelse af 

referat, finder sted på samme møde. 

 

I givet fald læses hele eller de relevante dele af referatet op, hvorefter 

kredsbestyrelsen gives mulighed for, at kommentere indholdet. Herefter 

sendes det korrigerede referat til endelig afstemning, efter reglerne i pkt. 4.1. 

 

4. Afstemningsregler. 

4.1.Kredsbestyrelsen træffer beslutning med simpel stemmeflerhed. 
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4.2.Afstemning sker normalt ved håndsoprækning, men der kan foretages 

skriftlig afstemning efter ønske. 

 

4.3.Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

 

4.4.Ved personvalg kan skriftlig afstemning besluttes. 

 

5. Udvalg 

5.1.Kredsbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. 

Kredsbestyrelsen beslutter, hvilke opgaver og kompetencer, de nedsatte 

udvalg har, jf. lovenes §20, stk. 2 

 

6. Orlov 

6.1.Orlov til kredsbestyrelsesmedlemmer 

 

Dansk Sygeplejeråds love §14, stk. 6 følges: 

Et kredsbestyrelsesmedlem kan undtagelsesvis bevilges orlov, forudsat at den 

pågældende i orlovsperioden har tjenestested/bopæl i kredsen. 

 

 

Vedtaget af kredsbestyrelsen d. 23.01.2018 
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Politik for Tillidsrepræsentanter i Kreds Sjælland 

 

Vision 

For DSR Kreds Sjælland er TR centrale aktører på de enkelte arbejdspladser til varetagelse af 

medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser individuelt som kollektivt. 

 

Som den mest arbejdspladsnære politiker har TR en helt unik rolle i formidlingen og 

udviklingen af organisationens holdninger og politik til gavn for medlemmer og 

arbejdspladsen. Det er med til at skabe sammenhængskraft, når TR tager politikker op til 

debat og arbejder for implementering på arbejdspladsen og samtidig bringer input om 

medlemmernes synspunkter og vilkår tilbage til DSR. TR er derved med til at tage del i 

kredsens politikudvikling. 

  

TR er et centralt bindeled mellem medlemmerne og kredsen, og TR er med til at sikre, at det 

altid skal være enkelt og nemt for medlemmerne at opnå kontakt med DSR. 

 

Arbejdspladserne og sundhedsvæsenet forandrer sig konstant, og sygeplejefaget, 

sygeplejerskernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljøet sættes under stadigt pres. TR skal arbejde 

for at påvirke og indgå aktivt i de strategiske beslutningsprocesser på deres lokale 

arbejdspladser til gavn for medlemmernes vilkår. 

TR skal derfor kunne agere med fokus på at søge ligevægt på platformen for TR med 

opmærksomhed på relationerne til TRs vigtigste interessenter: medlemmer, ledelse og DSR.  

 

TR skal være medskabende til at finde løsninger på arbejdspladsens komplekse udfordringer 

i et sundhedspolitisk perspektiv. TR skal gøre dette på en troværdig og respektfuld måde i 

samarbejde med og som sparringspartner med ledelse, FTR, medlemmer og DSR. 

 

På arbejdspladser med flere valgte TR, indgår TR aktivt i TR-kollegier eller TR-netværk i 

samarbejde med FTR og andre TR. 

 

For at TR kan opnå individuel kompetenceudvikling forventer kredsen, at TR prioriterer og 

deltager i relevante møder og uddannelser i DSR regi, og i samarbejde med kredsen og FTR, 

arbejder for at vilkårene på arbejdspladsen ikke hindrer deltagelse. 

 

For at TR kan løfte sine opgaver og udfylde sit mandat på bedste vis, arbejder FTR og DSR 

Kreds Sjælland sammen med TR for de rette vilkår for udførelsen af TR-funktionen på 

baggrund af gældende centrale og lokale aftaler. 
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Ved forhandlinger af TR-strukturer med ledelserne vil kredsen arbejde for valgområder, 

hvor TR vælges tæt på medlemmerne, at området skal matche den lokale ledelsesstruktur 

samt være tilpasset arbejdspladsens og specialets karakter. Samtidig bør valgområdet ikke 

have for stort TR-spænd men have en størrelse, som giver TR den reelle mulighed for at have 

nærværende kontakt med medlemmerne og kunne agere i funktionen. Dækker 

arbejdspladsen flere geografier med større fysisk afstand, skal der arbejdes for, at der skal 

vælges TR på hver geografi inden for området, hvis området er stort nok. 

 

I tæt samarbejde med resten af DSR arbejder Kreds Sjælland målrettet med udvikling af TRs 

kompetencer, så TR er rustet til at kunne varetage medlemmernes interesser på 

arbejdspladsen såvel på det strategiske, taktiske som operationelle niveau. 

Fundamentet for det strategiske kompetenceudviklingsarbejdet er: DSRs strategisk ramme for 

kompetenceudvikling af TR, FTR og AMIR og DSRs udviklingsretning for fremtidens TR. 

Kompetenceudviklingen skal være målrettet TRs behov og foregå inden for de 5 spor i DSRs 

strategisk ramme for kompetenceudvikling af tillidsvalgte: 

• Personlig udvikling som tillidsvalgt 

• Interessevaretagelse og indflydelse 

• Politik og organisation 

• Arbejdsmiljø på arbejdspladsen 

• Strategi, styring og organisationer 

 

Sporene er yderligere udfoldet og beskrevet under TR kompasset på DSR´s hjemmeside  

 

Kreds Sjælland arbejder for at: 

 

• der vælges TR på de arbejdspladser, hvor det er muligt. 

• forhandle TR-struktur, hvor målet er, at valgområdet har passende TR-spænd, som 

matcher ledelsesstrukturen, specialet og geografien. TR-området skal give TR den 

reelle mulighed for at have nærværende kontakt med medlemmerne og til at kunne 

agere i funktionen. 

• TR skal være velkendte, synlige og tilgængelige på arbejdspladsen og opleves som 

den primære, men ikke den eneste indgang til organisationen.  

• arbejdsgiverne er med til at skabe og sikre de nødvendige vilkår og rammer for 

udførelsen af TR-hvervet 

• der aftales vilkår for udførelsen af tillidshvervet, som giver TR et hensigtsmæssige 

vilkår til varetagelse af funktionen både i forhold til medlem, arbejdsplads og 

organisation.  

• TR agerer kompetent og proaktivt i samspillet med medlemmer, arbejdsplads, MED-

udvalg og organisation og i tæt samarbejdet med AMiR, FTR og TR-kollegiet.  
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• TR som arbejdspladsnær politiker er med til at skabe resultater til gavn for 

medlemmer og professionen. 

• TR kan indgå i samarbejdet med medlemmer leder og øvrige interessenter m.h.p. at 

sikre samspil mellem de oplevede udfordringer på arbejdspladsen og DSRs 

overordnede visioner, strategier og planer.  

• TR inddrager FTR og/eller kredsen i mere komplekse sager og videregiver sagerne 

ved behov. 

• organisationen omkring TR er i stand til at imødekomme TR’s behov politisk som 

administrativt, så hele organisationen arbejder sammen mod fælles mål. 

• TR sikres løbende adgang til relevante informationer fra kredsen og ved, de kan 

hente rådgivning og sparring med FTR og kredsen og hvor der er fokus på 

praksisnær læring. (tilrettet) 

• understøtte en løbende konstruktiv dialog mellem TR og kredsen.  

• TR understøttes af kredsen i at kunne agere på TR-platformen og påvirke og indgå i 

de strategiske beslutningsprocesser på arbejdspladsen, der har betydning for 

medlemmernes sygeplejefaglighed, arbejdsvilkår og arbejdsmiljøet. 

• skabe strategisk kompetenceudvikling med afvikling af møder og temadage for TR 

med temaer inden for de 5 spor i den strategiske ramme med fokus på praksisnær 

læring. 

Målgruppe   

TR og FTR valgt i Kreds Sjælland, Kredsbestyrelsen og sekretariat. 

 

Politiske referencer  

Formandsgruppen Kreds Sjælland, KB og HB 

Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR 

DSRs strategisk ramme for organisatorisk kompetenceudvikling ”Din 

kompetenceudvikling” 

DSRs love 

DSRs politiske pejlemærker 

Politikken skal ses i en kontekst med politikken for FTR. 

 

Alliancer   

Arbejdsgiver, MED, Sundhedskartellet, Fagbevægelsens Hovedorganisation, 

Forhandlingsfællesskabet. 

 

Økonomi 

Eksisterende rammer i det faglige sekretariat.    

 

Evaluering / Revidering    



 

 

 

 

 

 

DSR Kreds Sjælland   

Politik 
 

 10 

Politikken revideres ved behov, fx hvis der sker nye tiltag i DSR i relation til FTR og TRs 

kompetenceudvikling etc. 

 

D. 09.03.09, revideret på kredsbestyrelsesmøde den 18. juni 2019.  
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Politik for lønvilkår til tillidsrepræsentanter. 
 

Det er kredsbestyrelsesholdning, at FTR/TR lønmæssigt skal anerkendes for deres indsats 

som FTR/TR  

 

Vision:   FTR/TR skal som minimum have den samme lønudvikling, som øvrige 

sygeplejersker. 

 

Mål:  At alle FTR/TR som minimum får, den samme lønudvikling som de øvrige 

sygeplejersker. 

 At ingen FTR/TR må opleve lønnedgang pga. FTR/TR hvervet, såvel på 

kort som på lang sigt. 

 

Målgruppe: 

• FTR 

• TR 

 

Politiske referencer: 

• Kongresbeslutninger 

• HB-beslutninger 

• KB-beslutninger 

 

Alliancer: 

• DSR-C 

• Øvrige Kredse 

• FTF  

• andre enkelt – og hovedorganisationer 

 

Rammer: Rammeaftale om Lokal løndannelse, Delforlig for TR/SR OK-08, Rammeaftale om 

MED 

 

Evaluering: 

I forbindelse med opgørelse for tillæg til basis sygeplejersker, skal der ses på TR’s lønvilkår. 

 

Revidering: 

Politikken revideres i forbindelse med der har været overenskomstforhandlinger 

 

Vedtaget af kredsbestyrelsen d. 02.02.09 
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Politik for Fællestillidsrepræsentanter  

 
Vision 

For DSR Kreds Sjælland er FTR på de regionale og kommunale arbejdspladser i kredsen 

meget vigtige ambassadører for DSR og frontfigurer på de enkelte arbejdspladser/kommuner 

til varetagelse af medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser på såvel det 

kollektive som individuelle niveau. Desuden er FTR et centralt bindeled mellem 

medlemmerne, TR og kredsen. 

 

Arbejdspladserne og sundhedsvæsenet forandrer sig konstant, og sygeplejefaget, 

sygeplejerskernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø sættes under stadigt pres. FTR skal derfor 

kunne agere på platformen for FTR med strategisk fokus på betydningen af relationerne til 

medlemmer, ledelse og DSR.  

FTR skal arbejde for at påvirke og indgå i de strategiske beslutningsprocesser på 

arbejdspladsen, der har betydning for medlemmernes sygeplejefaglighed, arbejdsvilkår og 

arbejdsmiljø. 

 

De komplekse udfordringer i sundhedsvæsenet kræver, at FTR er medskabende for at finde 

løsninger på arbejdspladsen på en troværdig og respektfuld måde og kan indgå i samarbejde 

og som sparringspartner med ledelse, TR, medlemmer og DSR. 

 

Kvæsthuset og kredsen arbejder sammen med FTR, målrettet med den strategiske udvikling 

af FTRs kompetencer, så FTR er rustet til at kunne varetage medlemmernes interesser på 

arbejdspladsen såvel på det strategiske, taktiske som operationelle niveau samt i rollen som 

leder af TR-kollegiet. 

 

Fundamentet for det strategiske kompetenceudviklingsarbejdet er: DSRs strategiske ramme for 

kompetenceudvikling af TR, FTR og AMIR, Strategi for kompetenceudvikling for FTR i DSR og 

DSRs udviklingsretning for fremtidens TR i DSR. 

 

Det vigtigt, at FTR har den fornødne viden og kompetencer inden for de relevante områder 

for at kunne varetage funktionen som FTR. Her indgår bl.a. at være sparringspartner og 

rådgiver for TR i personsager, ved fx omstruktureringer og ved de lokale lønforhandlinger.  

Derfor skal fx de faglige kompetencer styrkes inden for overenskomster og aftaler samt 

personalejuridiske forhold ved personsager og omstruktureringer. De fagpolitiske 

kompetencer skal styrkes således, at FTR kan arbejde strategisk med koblingen af handlinger 

og resultater i de 3 rum: 
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• aftalerummet, arbejdspladsrummet og det individuelle rum.  

 

De kommunikative, sociale og relationelle kompetencer skal understøttes, således af FTR 

klædes på til at udvise mod og handling til at kunne skabe og udvikle relationer og netværk 

via anerkendende, klar og tydelig kommunikation.  

 

Sammen med FTR vil kredsen derfor have fokus på praksisnær læring og transfer i regi af 

den strategiske ramme, hvor FTRs kompetenceudvikling er et højt prioriteret område i DSR.   

Kompetenceudviklingen skal være målrettet FTRs behov og blandt andet ske inden for de 5 

spor i DSRs strategisk ramme for kompetenceudvikling af tillidsvalgte: 

 

• Personlig udvikling som tillidsvalgt 

• Interessevaretagelse og indflydelse 

• Politik og organisation 

• Arbejdsmiljø på arbejdspladsen 

• Strategi, styring og organisationer 

 

 

Kreds Sjælland arbejder for at: 

• der vælges en FTR på de arbejdspladser, hvor det er muligt, og hvor det giver 

mening. 

• FTR er TR for områder, hvor der ikke kan oprettes et TR-valgområde. 

• FTR skal aktivt medvirke til, at der vælges TR på alle TR-områder på arbejdspladsen. 

• FTR understøttes af kredsen i at kunne agere på FTR-platformen og påvirke og indgå 

i de strategiske beslutningsprocesser på arbejdspladsen, der har betydning for 

medlemmernes sygeplejefaglighed, arbejdsvilkår og arbejdsmiljøet. 

• FTR kan indgå i samarbejdet med ledere, TR, medlemmer og øvrige interessenter 

m.h.p. at sikre samspil mellem de oplevede udfordringer på arbejdspladsen og DSRs 

overordnede visioner, strategier og pejlemærker 

• FTR er bevidst om egen rolle og funktion som FTR og arbejdspladsnær politiker, og 

følger udviklingen af sundhedsvæsenet og har fokus på lokale sundhedspolitiske 

tiltag. 

• FTR er kompetent til at tage ledelse af og arbejde strategisk og målrettet i TR-kollegiet 

• FTR i TR-kollegiet understøtter, at der skabes læring gennem aktuelle 

problemstillinger. 

• FTR kan tage over i sager med inddragelse af TR med henblik på praksisnær læring, 

når de bliver for komplekse for den lokale TR. 

• FTR indgår som mentor for nyvalgte TR´er og forestår introduktionen af TR på 

arbejdspladsen  
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• der forhandles en vilkårsaftale for FTR, så denne får de bedst mulige vilkår og 

rammer for udførelsen af hvervet, herunder de tid- og lønmæssige vilkår, samt at 

FTR som udgangspunkt ikke indgår i vagter. Der skal indgås en lønaftale for 

kompensation for evt. tabte ulempeydelser. 

• skabe mulighed for kompetenceudvikling individuelt med læring i praksis i 

samarbejde med kredsen 

• skabe kompetenceudvikling med afvikling af møder, kurser og seminar for FTR-

gruppen inden for temaer inden for de 5 spor i den strategiske ramme og ud fra FTRs 

ønsker og behov 

• FTR sikres en nem og hurtig adgang til kredsen både i forhold til såvel det 

administrative som til det politiske niveau  

• FTR og formandsgruppen er tætte sparringspartnere, hvilket bl.a. indebærer, at 

formandsgruppen kontinuerligt står til rådighed for politisk dialog etc. med FTR. 

• FTR har formaliseret mødeaktivitet med det politiske niveau med afholdelse af FTR-

møder 

• FTR er forpligtiget overfor såvel det politiske - som det administrative niveau i 

forhold til loyalitet, omhu og samvittighed.  

• FTR deltager aktivt i fagpolitisk, både i forhold til DSRs indre liv i kredsen som 

centralt og i forhold til arbejdspladsen og samfundet. 

• FTR har tæt samarbejde med faglig konsulent på området herunder mulighed for 

sparring og rådgivning i komplekse sager og overdragelse af disse til videre 

behandling i kredsen. 

 

Målgruppe   

FTR og TR valgt i Kreds Sjælland, Kredsbestyrelsen og sekretariat. 

 

Politiske referencer  

Formandsgruppen Kreds Sjælland, KB og HB  

Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR 

DSRs strategisk ramme for organisatorisk kompetenceudvikling ”Din 

kompetenceudvikling” 

Strategi for strategisk kompetenceudvikling for FTR i DSR 

DSRs love 

DSRs politiske pejlemærker 

  

Politikken skal ses i en kontekst med politikken for TR. 

 

Alliancer   
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Arbejdsgiver, MED, Sundhedskartellet, Fagbevægelsens Hovedorganisation, 

Forhandlingsfællesskabet. 

 

Økonomi 

Eksisterende rammer i det faglige sekretariat.    

 

Evaluering / Revidering    

Politikken revideres ved behov, fx hvis der sker nye tiltag i DSR i relation til FTR og TRs 

kompetenceudvikling etc. 

  

 

 

Vedtaget d. D. 15.06.09 på KB-møde, revideret på kredsbestyrelsesmøde den 18. juni 2019.  
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Politik for uddelegering af forhandlingskompetence til TR og 

FTR 
(Politik for uddelegering af forhandlingskompetencen vedr. Lokal Løndannelse til TR og 

FTR) 

 

Tillidsrepræsentanter valgt på en arbejdsplads i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland har p.t. 

ikke kompetence til at indgå aftaler om lokal løndannelse og lokale arbejdstidsaftaler. Denne 

kompetence ligger hos formanden/kredsen og kan alene overdrages til 

tillidsrepræsentant/Fælles tillidsrepræsentant af kredsformanden. 

 

Med de udfordringer Dansk Sygeplejeråd står overfor, er der et stort behov for at styrke 

synligheden af kredsens tillidsrepræsentanter, både overfor medlemmerne og overfor 

arbejdsgiverne lokalt.  

 

Det, at vigtige forhandlinger omkring løn og arbejdstid foregår via den lokale 

tillidsrepræsentant/Fælles tillidsrepræsentant kan være et uvurderligt redskab i 

bestræbelserne på, at styrke tillidsrepræsentantens/Fælles tillidsrepræsentantens synlighed 

og position lokalt.  

 

Når forhandlingsretten udøves af en tillidsrepræsentant/fælles tillidsrepræsentant, bliver 

såvel medlemmer som organisation forpligtiget af de aftaler der indgås. Derfor er 

forhandlingsretten kernen i den faglige organisation, og ikke en ret der uddelegeres uden 

omtanke.  

 

Dansk Sygeplejeråds Kreds Sjællands opgave bliver at sikre sig, at 

tillidsrepræsentanter/fælles tillidsrepræsentanter ikke sættes i en usikker situation og, at 

væsentlige værdier ikke går tabt i processen omkring overdragelse af kompetence. Det kan 

derfor virke hensigtsmæssigt at indføre en række ordninger der giver sikkerhed for såvel 

tillidsrepræsentant/fælles tillidsrepræsentant, organisation og medlemmerne lokalt. 

 

Forhandling betragtes af kredsen som en selvstændig disciplin hvortil der kræves såvel 

kvalifikationer som kompetencer svarende til forhandlingsmodparten på arbejdsgiversiden. 

Visse formelle kvalifikationer og kompetencer, der ligger ud over det der tilvejebringes på 

TR Grunduddannelsen, må tilvejebringes lokalt.  

 

Der opstår undertiden situationer hvor den lokale interessevaretagelse har betydning for en 

større kollektiv sammenhæng i organisationen, og hvor en påtænkt lokal aftale vil stride 

mod væsentlige organisatoriske politiske holdninger og principper. I disse situationer har 

organisationen pligt til at sikre sig, at væsentlige overordnede kollektive interesser ikke lider 
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skade ved den lokale aftaleindgåelse.  

 

Der er en grundlæggende tillid til, at tillidsrepræsentanter/fælles tillidsrepræsentanter har 

både evner og vilje til at varetage forhandlinger. Der kan dog være situationer, hvor 

væsentlige lokale forhold, eksempelvis forholdet mellem tillidsrepræsentanter/fælles 

tillidsrepræsentanter og den lokale leder, kan berettige en tillidsrepræsentant/fælles 

tillidsrepræsentant til, at vægre sig mod at udøve forhandlingsretten. Organisationen må 

sikre sig i den retning.  

 

Dansk Sygeplejeråd ønsker at styrke tillidsrepræsentanters/fælles tillidsrepræsentanters 

synlighed og position såvel overfor medlemmerne som overfor arbejdsgiverne lokalt. 

 

Derfor overdrager Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland forhandlingskompetencen i forhold til 

Aftale om Lokal Løndannelse til tillidsrepræsentanter/fælles tillidsrepræsentanter, på de 

vilkår der beskrives i denne politik. 

 

Formelle forudsætninger for overdragelse 

Inden en tillidsrepræsentant/fælles tillidsrepræsentant kan varetage den lokale 

forhandlingsret, skal Grundkursus for Tillidsrepræsentanter være gennemført såvel som det 

lokale forhandler kursus i kredsen.  

 

Individuelle forudsætninger for overdragelsen 

Kredsen skal forlods godkende den enkelte tillidsrepræsentant/fælles tillidsrepræsentant 

som forhandler, og skal i denne proces sikre sig, at de nødvendige kvalifikationer og 

kompetencer er til stede.  

 

Organisatoriske forudsætninger for overdragelsen  

Kredsens administration skal udarbejde undervisningsplan for et lokalt forhandlerkursus 

der skal godkendes af kredsformanden.  

 

Alle nuværende og kommende myndigheder med selvstændig overordnet forhandlingsret i 

kredsen skal tilskrives. Myndighederne skal meddeles, at forhandlingsretten fremover kan 

overdrages til den lokale tillidsrepræsentant/fælles tillidsrepræsentant, men at ingen aftaler 

om Lokal Løndannelse er endeligt gyldige før de er godkendt af Dansk Sygeplejeråd Kreds 

Sjælland.  

 

Myndighederne skal meddeles, at forhandlingsretten meddeles for den enkelte navngivne 

tillidsrepræsentant.  
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Myndighederne skal meddeles, at forhandlingsretten er personlig og ikke omfatter valgte 

suppleanter.  

 

Myndigheden skal meddeles grænserne for den lokale forhandlingsret. 

 

Myndigheden skal meddeles, at der ikke kan indgås aftaler om Lokal Løndannelse med 

opsigelsesvarsel længere end 3 måneder.  

 

Myndighederne skal meddeles, at forhandlingsretten uden varsel kan trækkes tilbage af 

Dansk Sygeplejeråd.  

 

Myndighederne skal meddeles, at tillidsrepræsentantens/fælles tillidsrepræsentantens 

forhandlingsret alene gælder overfor Dansk Sygeplejeråds medlemmer lokalt. Dansk 

Sygeplejeråd Kreds Sjælland vil fortsat varetage forhandlingerne for uorganiserede, men 

disse forhandlinger varetages af kredskontoret.  

 

Kredsen udarbejder en aftaleskabelon for aftaler om Lokal Løndannelse, og det pålægges 

kredsens tillidsrepræsentanter at anvende skabelonen, eller sikre skabelonens indhold 

kommer med i den lokale lønaftale.  

 

Kredsen udarbejder en vejledning i forhandling af Lokal Løndannelse for 

tillidsrepræsentanter/fælles tillidsrepræsentanter. Vejledningen udleveres forud for 

overdragelse af forhandlingskompetencen til den enkelte. 

 

 

Vedtaget af kredsbestyrelsen 02.02.09
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Politik for Natarbejde. 
 

Situation Natarbejde kan være skadeligt for helbredet. Senest i 2012 er der 

udkommet en konsensus rapport om sammenhængen mellem 

natarbejde og brystkræft. Derfor har DSR, Danske Regioner og 

Kræftens Bekæmpelse, opfordret 12 danske og internationale 

eksperter til at komme med anbefalinger, til hvordan man kan 

undgå døgnrytmeforstyrrelser, som følge af natarbejde. Danske 

Regioner og Sundhedskartellet har endvidere udarbejdet en pjece 

som skal inspirere ledere og ansatte til at planlægge natarbejde 

bedre og sundere. Desværre oplever sygeplejersker, som har 

lægeattest på at de ikke tåler natarbejde, at arbejdsgiverne ikke 

altid lever op til deres egne anbefalinger. Endvidere er 

kredskontoret af og til i kontakt med medlemmer som ønsker at 

planlægge natarbejde på trods af anbefalingerne, men indenfor 

rammerne af arbejdstidsaftalerne og arbejdsmiljøloven. 

  

 

Mål & Vision  Kredsbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland har en 

vision om at sygeplejersker skal have et sundt og sikkert 

arbejdsmiljø gennem hele arbejdslivet. Målet er at sygeplejersker 

forbliver raske og sunde og ikke rammes af stress, sygdom og 

udbrændthed. 

 

 

Målgruppe  Arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejdere og tillidsvalgte som 

forhandler og derfor fortolker arbejdstidsaftalen, som indgår 

lokalaftaler, og vejleder medlemmer i arbejdstidsforhold.  

Politikken formidles på kredsens hjemmeside, i kredsens 

elektroniske nyhedsbrev PULS og på møder med 

tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter. 

 

 

Politiske referencer Arbejdsmiljøloven, pjecen ”natarbejde med færre gener” (2012), 

Danske Regioner, Sundhedskartellet og KTO, Consensus report: 

Work at night and breast cancer – report on evidence-based options for 

preventive actions, www.dsr.dk/arbejdsmiljø/natarbejde 
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Alliancer Andre faglige organisationer er aktører som eventuelt kan 

etableres samarbejde med og derigennem bidrage til politikkens 

målopfyldelse.  

 

Rammer Kredsbestyrelsens mener, at man som medarbejder kan stille krav 

om at følgende anbefalinger efterleves: 

 

• Fast natarbejde bør undgås 

• Der bør kun arbejdes 2-4 nattevagter i træk 

• Undgå lange vagter om natten 

• Roter med uret (f.eks. morgenvagt døgnet efter 

nattevagt, nattevagt døgnet efter aftenvagt)  

• Fritag sygeplejersker med kroniske lidelser, 

graviditet og brystkræft eller tidligere 

cancerdiagnoser fra natarbejde (hvis de selv 

ønsker det) 

• Giv mulighed for at sygeplejersker i sårbare 

livsfaser kan fritages fra natarbejde 

• Sygeplejerskerne skal have indflydelse på 

vagtplanlægningen 

• Giv mulighed for powernapping 

• Undgå alene-arbejde om natten 

• Overvej muligheder for dæmpet belysning på 

arbejdet 

• Tillad mulighed for individuel fleksibilitet 

 

Revidering  Kredsbestyrelsens reviderer og evaluerer politikken hvert andet 

år, eller hvis der kommer ny viden på området. 

 

 

 

 

 

 

Vedtaget på kredsbestyrelsesmødet d. 26. august 2013 

Revideret på kredsbestyrelsesmødet d. 09. oktober 2017 

  



 

 

 

 

 

 

DSR Kreds Sjælland   

Politik 
 

 21 

Politik for arbejdspladser uden TR. 

 
Kredsen skal i virkeliggørelsen af denne politik finde en balance så politikken på den ene 

side sikrer, at hvert enkelt medlem får den service, de har krav på jf. lovene samtidig 

med at de direkte (ingen TR) og indirekte konsekvenser(skærpet kurs fra kredsen)ved 

ikke at have valgt en TR ikke bliver så graverende, så det enkelte medlem vælger at 

melde sig ud.  

 

Kredsen skal i sit arbejde overfor arbejdspladser og medlemmer synliggøre de ulemper  

der er forbundet med ikke, at have valgt en tillidsrepræsentant. 

 

Kredsen må ikke kompensere arbejdspladser uden tillidsrepræsentant. Kredsen må 

heller ikke udfylde tillidsrepræsentantens rolle, på arbejdspladser der har muligheden 

for at vælge en tillidsrepræsentant, men ikke har afholdt valg, med mindre særlige 

forhold gør sig gældende, såsom:  

- samarbejdsklimaet mellem ledelse og medarbejdere  

- konflikter internt i medlemsgruppen  

- de vilkår arbejdspladsen byder tillidsrepræsentanten for at udøve sit hverv (som jo så 

kan være baggrund for at ingen ønsker at bestride hvervet). 

 

Målet med denne politik er: 

• At synliggøre værdien af at der er valgt en TR på arbejdspladsen 

• At synliggøre hvilke konsekvenser det har, hvis ikke der er valgt en TR 

• At understøtte DSR’s love der angiver, at alle arbejdspladser med mindst 5 

sygeplejersker skal vælge en tillidsrepræsentant 

• At medvirke til, at kredsens ressourcer anvendes på en måde der er til størst mulig 

gavn for flest mulige medlemmer 

 

Målgruppe: 

• alle medlemmer 

• arbejdspladser uden TR 

• arbejdsgivere uden TR.  

 

Politiske referencer: 

• Kreds Sjællands politik for TR og FTR 

 

Alliancer: 

• Lederforeningen 

• Øvrige faggrupper på den pågældende arbejdsplads 
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Rammer:  

• MED-aftale 

• DSR´s love 

 

 

Evaluering: 

Administrationen skal mindst 1 gang om året orientere kredsbestyrelsen om udviklingen i 

forhold til TR dækning af arbejdspladser. Snarest muligt efter vedtagelse af denne politik 

orienteres kredsbestyrelsen første gang.  

 

Herudover evalueres politikken efter konkret anmodning fra kredsbestyrelsen 

 

Revidering: 

Politikken revideres efter konkret anmodning fra kredsbestyrelsen.  

 

 

 

 

 

Vedtaget på kredsbestyrelsesmødet d. 08.03.2010 
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Politik for faglig interessevaretagelse 
 

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland skal blandt medlemmer og omverden opleves som en  

fagforening der aktivt anvender juraen til at værne om og udvide medlemmernes  

rettigheder.  

 

Kredsens faglige profil skal afspejle kredsen vilje til at udfordre 

arbejdsgivernes afgørelser og afklare juridiske gråzoner, hvor medlemmernes retsstilling er 

uklar. 

 

Kredsens administration skal fortløbende holde kredsbestyrelsen orienteret om væsentlige 

forhold og videreførte sager, der har betydning for medlemmernes rettigheder.  

 

Målgruppe  Kredsens Medlemmer og omverdenen 

 

Politiske referencer DSR’s love, særligt § 2, om pligten til, at varetage medlemmernes 

faglige interesser.  

 

Alliancer  Kvæsthuset, DSR’s kredse, SHK og dens organisationer. 

  

Rammer  Eksisterende rammer i det faglige sekretariat 

 

Høring   Det faglige sekretariat Kreds Sjælland er hørt om denne politik. 

 

Evaluering  Kredsens administration skal fortløbende holde kredsbestyrelsen 

orienteret om væsentlige forhold og videreførte sager, der har 

betydning for medlemmernes rettigheder.  

 

Revidering  Politikken revideres efter behov.  

 

Deadline  Politikken har omgående virkning.  

 

 

 

Vedtaget af kredsbestyrelsen 02.02.09 
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Politik for varetagelse af forhandlinger for uorganiserede 

sygeplejersker 
 

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland vil leve op til sin forpligtigelse til at varetage den  

samlede forhandlingsret og -pligt, også overfor uorganiserede sygeplejersker i henhold til de 

kollektive arbejdsretlige grundsætninger.  

 

Uorganiserede sygeplejersker må ikke få bedre vilkår end de vilkår, der tilbydes de 

organiserede medlemmer.  

 

Det er medlemmer af DSR og ikke de uorganiserede sygeplejersker, der skal have fordel af 

de DSRs ydelser og tilbud, der ligger ud over de kollektive arbejdsretlige grundsætninger.  

 

Når kredsen eller (fælles)tillidsrepræsentant modtager lønaftale for en uorganiseret 

sygeplejersker og denne følger overenskomst og evt. forhåndsaftale, indgås lønaftalen uden 

kontakt til den uorganiserede sygeplejerske. Såfremt det drejer sig om stillinger som 

kandidater, hvor DSR har forhandlingsretten, må det vurderes, om der skal tages kontakt til 

ikke-medlemmet, da denne kan være overgået til akademisk faglig organisation og vil kunne 

have interesse i at komme tilbage til DSR. Melder sygeplejersken skal ind, vil kredsen kunne 

indgå i forhandling. 

 

Ved lønaftale med tillæg for særlige funktioner eller kompetencer for uorganiserede 

sygeplejersker, søges mulighed for indgåelse af forhåndsaftale, hvis tillæg ikke allerede er 

omfattet heraf. Er der særlige forhold i lønaftalen ud over overenskomsten og varetager 

kredsen lønaftalen og ikke (fælles)tillidsrepræsentant. 

 

De lokale tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter skal som udgangspunkt ikke 

deltage som bisidder ved samtaler eller på anden vis varetage de individuelle vilkår for de 

uorganiserede sygeplejersker. 

 

Målgruppe  Uorganiserede sygeplejersker, medlemmer, tillidsrepræsentanter, 

arbejdsgivere, omverdenen.  

 

Politiske referencer DSR/SHK-overenskomster, Forhandlingsfællesskabets aftaler, HB, 

Kredse  

 

Alliancer  DSR 
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Rammer  - 

 

Høring   -  

 

Evaluering  Politikken evalueres efter behov 

 

Revidering  Revidering efter behov 

 

 

Vedtaget af kredsbestyrelsen 02.02.09, d. 12.03.19
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Politik for den skriftlige beretning  

 

Vision for den skriftlige beretning: 
 Beretningen skal være et redskab til at informere medlemmerne i DSR Kreds Sjælland 

om, hvilke politiske indsatsområder, Kredsbestyrelsen har vedtaget og arbejdet med i 

beretningsperioden. Beretningen skal formidle til medlemmerne, hvad der har optaget 

DSR Kreds Sjælland, således at det giver et indblik i organisationens arbejde ud fra de 

politiske mål og holdninger. Beretningen vil således være dokumentation for, at DSR 

Kreds Sjælland arbejder for medlemmerne med afsæt i den politiske strategi, som 

Kredsbestyrelsen har udarbejdet. I den sammenhæng er det afgørende, at 

tilblivelsesprocessen er involverende ift. medlemmer, tillidsvalgte, 

ledere/Lederforeningen og andre interne aktører, f.eks. klubber, seniorer, netværk etc. 

 

 Beretningen skal opleves som informativ, læsevenlig, vedkommende, konkret og 

relevant. I forhold til at skærpe interessen for beretningen anerkender Kredsbestyrelsen 

tillidsrepræsentanterne som værende væsentlige aktører, idet de som arbejdspladsernes 

lokale, valgte DSR-politikere har god mulighed for at opfordre medlemmerne til at læse 

og forholde sig til beretningen. 

 

Det er vigtigt, at beretningen er velegnet til, at blive udsendt pr. mail til udprintning 

samt at beretningen medvirker til synliggørelse af DSR Kreds Sjælland, som en 

indflydelsesrig, aktiv og konstruktiv med- og modspiller i forhold til udviklingen af 

sundhedsvæsenet. 

Det er vigtigt, at beretningen er læsevenlig. 

 

      Mål: 

• Den skriftlige beretning skal afspejle, at vi er en indflydelsesrig organisation – den er 

en del af ”ansigtet” til omverdenen. 

• Den skriftlige beretning skal understøtte vores kommunikationspolitik og de 

forskellige måder, vi opfatter kommunikation på. 

• Den overordnede kommunikationspolitik og designlinje i DSR skal tænkes ind. 

• At medlemmerne på generalforsamlingen oplever at beretningen er informativ, 

vedkommende, konkret og relevant. 

• At tillidsvalgte læser og diskuterer beretningen på arbejdspladsen før 

generalforsamlingen. 

• Beretningen skal afspejle og beskrive arbejdet med indsatsområderne i Kredsen. 

• At indholdet i beretningen  er vedkommende og virker genkendeligt for læserne. 

• Der skal gøres reklame for den skriftlige beretning. 
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• Den skriftlige beretning skal være let tilgængelig for medlemmerne. 

• Beretning skal være velegnet til tryk 

 

 Målgrupper 

 Alle medlemmer i DSR Kreds Sjælland, tillidsrepræsentanter, AMIR, presse, øvrige 

interne og eksterne primære interessenter øvrige kredse, DSR-C. 

  

Rammer 

De økonomiske, ressourcemæssige og tidsmæssige rammer for beretningen indeholdes i 

rammebudgettet og organiseringen af kredskontoret.   

 

Beretningsperiode og indhold 

Beretningsperioden går fra 1. september 2012 til 31.august 2013. Der kan dog evt. indgå 

en omtale af indsatsområder, som er umiddelbart forestående, disse kan evt. uddybes 

yderligere ved den mundtlige beretning på generalforsamlingen. 

 

Beretningens overordnede indhold, temaer og budskaber besluttes af Kredsbestyrelsen.  

Layout og opsætning vælges af Udviklings- og Kommunikations-gruppen på baggrund 

af, hvilket indhold og hvilke politiske budskaber og temaer, Kredsbestyrelsen vælger at 

prioritere, således at beretningens idé understøttes bedst muligt.  

 

 Evaluering  

I evalueringen af beretningen skal der være fokus på, hvor mange medlemmer, der har 

rekvireret den, men der skal endvidere iværksættes en analyse af, hvorvidt beretningen 

er oplevet som interessant, læsevenlig og vedkommende og således lever op til 

Kredsbestyrelsens mål og visioner for beretningen. På generalforsamlingen vil 

beretningens værdi indirekte kunne måles gennem en vurdering af spørge- og 

diskussionslyst med afsæt i beretningen. På sigt vil det være værd at evaluere på, om 

medlemmerne oplever, at de konkret kan anvende beretningen som reference i 

forskellige, faglige sammenhænge. 

 

Revidering 

Politikken revideres én gang årligt. 

 

 

Vedtaget på kredsbestyrelsesmødet den 4. marts 2013 
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Kredsbestyrelsens politik for sekretariatsunderstøttelse ved 

valg til kredsbestyrelsen 

 
Situation  Hvert andet år er der valg til kredsbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd, Kreds 

Sjælland.  

Valget er, på linje med generalforsamlingen, en af medlemmernes 

muligheder for præge retningen for kredsens arbejde. Derfor er det også 

vigtigt, at valget foregår på et oplyst og demokratisk grundlag, hvor 

kandidaterne får lige muligheder for at fremføre deres synspunkter. 

 Kredsbestyrelsen beslutter inden valget går i gang, hvilke initiativer, som 

kredsen skal tage i forbindelse med kredsbestyrelsesvalget. Kredskontoret 

har ansvaret for, at disse initiativer føres ud i livet.  

Kredsen kan endvidere i et vist omfang være kandidaterne behjælpelige 

med fremskaffelse af allerede eksisterende baggrundsoplysninger, 

herunder statistisk materiale til brug for valgkampen. I det omfang der ud-

leveres oplysninger til en kandidat sendes materialet ligeledes til de øvrige 

kandidater.   

 Kredsen stiller ikke faciliteter og ressourcer til rådighed for frikøbte 

politikere til aktiviteter, der sker som led i deres valgkamp. Dette gælder 

også immaterielle ressourcer, som fx kredsens maillister og 

medarbejderressourcer mv. 

Sekretariatet understøtter fortsat de frikøbte politikere i kredsen i 

forbindelse med de opgaver, de har som siddende formand og 

kredsnæstformænd i kredsen. 

Mål & Vision Det er kredsbestyrelsens mål, at valget til kredsbestyrelsen foregår på et 

oplyst demokratisk grundlag, alle kandidater får lige muligheder og sikre, 

at medlemmerne kan tage et kvalificeret valg.   

Målgruppe Målgruppen for politikken er medlemmerne i Dansk Sygeplejerråd Kreds 

Sjælland.  

Politiske referencer Ingen. 

Alliancer  Ikke relevant.  

Rammer  Politikken har ikke konsekvenser for budget og 

medarbejderressourcer. 

Høring  Ikke relevant.   

Evaluering Valget til kredsbestyrelsen evalueres efter valgets afholdelse.  

Revidering Politikken revideres efter behov.  
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Vedtaget af kredsbestyrelsen den 28. september 2015 

Politik for medlemmers aktive deltagelse og påvirkning ved 

valg til kommunalbestyrelser og Regionsråd  

 
Situation  Hvert 4. år afholdes valg til kommunalbestyrelser i kredsens 17 

kommuner og region Sjælland.  

 

Mål & Vision   DSR Kreds Sjælland ønsker at påvirke den sundhedspolitiske 

udvikling i Region Sjælland og de 17 kommuner. Dette gælder 

ikke mindst i forbindelse med valg til kommunalbestyrelser og 

regionsråd. DSR ønsker, at sygeplejersker blander sig aktivt i den 

offentlige sundhedspolitiske debat i forbindelse med valg til 

regionsråd og kommunalbestyrelser. På den måde har de 

mulighed for at påvirke udviklingen i sundhedsvæsenet til gavn 

for patienter og borgere. Det kan både gøres ved at sygeplejersker 

stiller op som aktive politikere eller påvirker politikerne til at 

prioritere sundhedspolitikken højt. 

 

Målgruppe  Medlemmer, tillidsvalgte, borgere og administrative medarbejdere 

i kredsen. 

 

Politiske referencer DSR’s holdningspapirer. 

 

Alliancer  SLS, andre faglige organisationer og patientorganisationer. 

 

   

 

 Understøttelse af medlemmers politiske kandidatur 

 Kredsen hjemmeside og andre kommunikationsplatforme som 

nyhedsbreve og facebook præsenterer lokale medlemmer som 

opstiller til kommunalbestyrelses og regionsrådsvalg. Der kan evt. 

linkes elektronisk til medlemmernes egne valgoplæg.  

 

 Understøttelse af medlemmers politiske påvirkning ved 

kommunal- og regionsvalg 

 Medlemmerne støttes til at deltage i den sundhedspolitiske debat 

under valgkampen. Det kan for eksempel gøres gennem skriftligt 

og elektronisk inspirationsmateriale og aktiviteter i kredsen. 
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 Der kan ydes bidrag til forplejning under valgmøder i 

kommunerne og regionen. Forudsætningen er at valgmødet 

organiseres i samarbejde med andre faglige organisationer, at 

valgmødet indeholder et sundhedspolitisk tema og at de lokale 

DSR-tillidsrepræsentanter deltager aktivt i valgmødet. Den lokale 

TR kan ansøge om bidraget og gives efter regning. Hvis der 

ansøges om udgifter til lokaleleje, rettes henvendelse til DSR Kreds 

Sjælland, kredsbestyrelsen. Dertil kan der også afholdes møder på 

kredskontoret.  

 

 Valgmøder i forbindelse med regionsrådsvalg vurderes særskilt.

  

 Andre aktiviteter kan drøftes og etableres individuelt. 

  

Evaluering  Evalueres hver 4. år senest 2 måneder efter at valgets afholdelse 

 

Revidering  Politiken revideres hver 4. år i det år der afholdes valg til 

kommunalbestyrelser og Regionsråd. Næste gang primo 2021 

 

 
Vedtaget af kredsbestyrelsen d. 19. juni 2018 
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Politik for kommunikation  
 

 Kredsbestyrelsen finder det værdifuldt at: 

• Kreds Sjællands medlemmer (60%) ved, hvem vi er, hvilke holdninger vi har og 

hvad vi laver. 

• De tillidsvalgte (TR, SIR/AMIR, SLS og KB-medlemmer) bærer politikkerne ud til 

medlemmerne og bærer medlemmernes holdninger til os. 

• De tillidsvalgte oplever sig som en væsentlig aktør i Dansk Sygeplejeråd og er 

gode ambassadører. 

• Vi har nutidige, velfungerende og brugervenlige kommunikationsmidler. 

• Vi er kendte af eksterne interessenter som professionelle og troværdige, samt 

vores holdninger er kendte af disse. 

  

 Mål & Vision 

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjællands to væsentligste kommunikative mål er - at 

kommunikere rettidigt og let tilgængeligt med medlemmerne om relevante emner 

indenfor organisation, fag og samfund.  

- at påvirke alle aktører i omverden, der er relevante for at nå kredsens politiske mål. 

 

Omverdenen skal opleve Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland som en indflydelsesrig, 

aktiv og konstruktiv med- og modspiller i forhold til udviklingen af sundhedsvæsenet, 

samt at medlemmerne oplever at lanceringen af historier i medierne drejer sig om 

sygeplejerskernes virkelighed. 

Målet er herudover at opfordre, støtte og medvirke til at medlemmerne blander sig 

offensivt i den offentlige sundhedspolitiske debat – for at påvirke udviklingen i 

sundhedsvæsenet, til gavn for medlemmer, borgere og patienter. 

 

Kredsen skal synliggøre de politiske, strategiske og taktiske mål, så det, medlemmerne 

efterspørger, er i overensstemmelse med det, organisationen leverer.  

 

Målet er, at kommunikation indtænkes som et naturligt element i alle organisationens 

aktiviteter. 

 

Målgrupper  

• Medlemmerne, herunder særlige medlemsgrupperinger 

• TR, FTR, SIR/AMIR 

• Politiske beslutningstagere/arbejdsgivere 
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• FTF, Sundhedskartellet 

• Relevante faglige organisationer 

• Omverdenen 

• Samarbejdspartnere i faglige, organisatoriske og politiske 

anliggender 

• Dansk Sygeplejeråds kredse, Dansk Sygeplejeråd centralt 

• Kommunikationsafdelingen 

• Sygeplejersken (TfS)  

 

Politiske referencer  

Dansk Sygeplejeråds overordnede kommunikationsstrategi/ 

kommunikationsplatform – (HB 2000/2004) 

Dansk Sygeplejeråds Vision – Vi Flytter Grænser samfundsperspektivet 

Sygeplejeetiske retningslinier (SER 2004) 

Dansk Sygeplejeråds holdnings papirer 

 

Alliancer   

• Medlemmer der er eller vil blive inddraget 

• SIR/AMIR 

• SLS 

• Lederforening 

• Ekstern kommunikationsbistand til formidling 

• Kommunikationsafdelingen/analyse afdelingen i DSR-C 

    

Rammer  

De økonomiske, ressourcemæssige og tidsmæssige  

 rammer for politikken, indeholdes i rammebudget og organiseringen af 

kredskontoret. Budgettet for den kommunikative indsats vedtages en gang årligt.  

 

Høring 

 Ingen 

 

Evaluering 

 Kommunikations- og analysegruppen evaluerer den kommunikative indsats 

kontinuerligt.  

Evalueringen forelægges kredsbestyrelsen forud for budgetlægningen.  

  

Revidering 

 Politikken kan løbende justeres, men justeres/revideres 1 gang årligt i forbindelse 

med budgetlægningen. 
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Deadline 

 Politikken operationaliseres med det samme 

 

 

Vedtaget på kredsbestyrelsesmødet den 10.03.08 
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Politik for akut psykologhjælp 
 

Den politiske holdning er: 

• Det er en arbejdsgiver forpligtigelse at betale for psykologhjælp, når det er 

arbejdsbetinget sygdom af psykisk karakter. DSR Kreds Sjælland går ind og yder 

kompensation på 3 timer hos en psykolog, hvor andet ikke er muligt. 

 

Den politiske strategi for området er: 

• Det drøftes kontinuerligt i alle MED-udvalg, hvilke tiltag der skal i værksættes på 

arbejdspladsen, således at der også sker forebyggelse af arbejdsbetinget sygdom af 

psykisk karakter. 

• Det drøftes og besluttes i alle MED-udvalg, hvilke tilbud der skal være, såfremt en 

medarbejder rammes af arbejdsbetinget sygdom af psykisk karakter. 

• Den lokale formandsgruppe har et særligt ansvar for at sætte fokus på problematikken 

gennem politisk kontakt til de politisk og administrativt ansvarlige på arbejdspladserne.  

• Den lokale formandsgruppe har tillige et særligt ansvar for at ruste tillids – og 

arbejdsmiljørepræsentanter til at rejse udfordringerne lokalt (MED/SU/personalemøder). 

 

Målgruppe 

 

Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd i Kreds Sjælland ansat efter basisoverenskomsten, der er 

kommet i en akut krisesituation i forhold til arbejdspladsen og hvor der er brug for afklaring 

af den aktuelle problemstilling. 

 

Politiske referencer 

 

Dansk Sygeplejeråd  

 

Alliancer 

 

Arbejdsgiver 

Andre organisationer på arbejdspladserne 

TR/AMIR og lederne 

 

Rammer 

 

• Økonomiske 

 

Der kan tildeles økonomiske midler indenfor den årlige fastlagte budgetramme, dog max 

3 timer til hvert medlem. 
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• Ressourcer 

 

Der anvendes personalemæssige ressourcer i forbindelse med sagsbehandlingen. 

 

• Tidsmæssige 

 

• Høring 

 

• Evaluering 

 

På KB – mødet i august 2011 fremlægges en evaluering af ordningen, herunder er der indhentet 

oplysninger fra de forskellige arbejdspladser, med henblik på indsamling af oplysninger om 

politikken/strategien har haft gennemslag på arbejdspladserne. 

 

• Revidering 

 

I forbindelse med den endelige beslutning om budget 2012 træffes der beslutning om, 

hvorvidt ordningen skal fortsætte. 

 

• Deadline   

Politikken operationaliseres med det samme 

 

 

 

Vedtaget af kredsbestyrelsen den 11.10.2010 
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Arbejdsmiljøpolitik for DSR Kreds Sjælland 
 

Vision for kredsens arbejdsmiljøindsats 

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland vil bidrage mærkbart og synligt til, at sygeplejersker 

trives i deres job, er beriget af deres arbejde og oplever retfærdighed, respekt og 

anerkendelse i deres samarbejdsrelationer.  

 

Mission for kredsens arbejdsmiljøindsats 

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland har den holdning, at vi er ”hinandens arbejdsmiljø”. 

Det er derfor intentionen med denne politik, at den medtænker indsatsen på såvel det 

individuelle, som det kollektive niveau. Arbejdsmiljøproblemer angår hele arbejdspladsen 

og skal løses i fællesskab – også når problemerne rammer individuelt. 

 

Vi arbejder derfor med det sigte; at et sundt og sikkert arbejdsmiljø skabes via konstruktivt 

samarbejde på arbejdspladsen, og via indflydelse og medbestemmelse på ledelsesmæssige 

og politiske beslutninger.  

 

Vi arbejder for at synliggøre, at et sundt og sikkert arbejdsmiljø er den korteste vej til trivsel 

for sygeplejersker, deres kollegaer og samarbejdspartnere.  

 

Vi arbejder for at italesætte, at et sundt og sikkert arbejdsmiljø har en afgørende betydning 

for effektivitet i sundhedsvæsenet, patienttilfredshed, patientsikkerhed og kvalitet i 

sygeplejen.  

 

Vi arbejder for, at ledelser i sundhedsvæsnet skal have bedre rammer og vilkår for 

retningsgivende ledelse med fokus på faglighed.   

 

Politiske mål på det individuelle niveau 

Sygeplejersker og deres kollegaer ikke bliver syge på grund af arbejdsmiljøet 

Sygeplejersker og deres kollegaer oplever at deres arbejde er værdifuldt 

Sygeplejersker har en høj faglig stolthed 

Sygeplejersker oplever udviklingsmuligheder 

Sygeplejersker forlader ikke faget på grund af arbejdsmiljøet  

Sygeplejersker bliver ikke afskediget på grund af arbejdsbetinget stress 

 

Politiske mål på gruppe niveau 

Sygeplejersker er bevidste om at et konstruktivt samarbejde har betydning for et sundt og 

sikkert arbejdsmiljø 

Sygeplejersker er opmærksomme på hinandens trivsel 

Sygeplejersker oplever gode, udviklende og anerkendende samarbejdsrelationer 
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Sygeplejersker oplever en høj ledelseskvalitet og en understøttende ledelsesstil, der giver 

rum for medarbejderindflydelse, da denne har stor betydning for både kvalitet, produktivitet 

og arbejdsmiljø. Ledelsens rolle i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø er således 

afgørende 

  

Politiske mål på det fagpolitiske og organisatoriske niveau 

Det er attraktivt og respekteret at være arbejdsmiljørepræsentant og det giver mulighed for 

faglig og personlig udvikling. 

Der er ”kampvalg” til tillidshvervet som arbejdsmiljørepræsentant, og DSRs medlemmer er 

altid repræsenteret blandt de opstillede kandidater.  

Sygeplejersker er anerkendt og ”kendt for” at være kompetente arbejdsmiljørepræsentanter.  

Arbejdsmiljørepræsentanter som er organiseret i DSR har analytiske og faglige kompetencer, 

der kan matche kompleksiteten i det strategiske arbejdsmiljøarbejde i MED eller andre 

samarbejdsorganer på deres arbejdsplads.  

Ledere har tillid til sygeplejersker, anerkender og respekterer deres indsats. Og det går begge 

veje.  

Ledere har opmærksomhed på at være nærværende, relations- og samarbejdsorienterede. 

Dermed ønsker vi at sikre kompetent og nær ledelse samt et højt informationsniveau.  

 

Politiske mål på det samfundsmæssige niveau 

Forandringshastigheden på arbejdspladserne skal ændres, så det sikres, at forandringer sker 

på baggrund af medindflydelse og i et tempo, der gør, at det ikke belaster sygeplejerskers 

arbejdsmiljø.   

 

 

Vedtaget på kredsbestyrelsesmøde d. 30.01.12 

 

Politikken revideret på kredsbestyrelsesmødet d. 28.08.18 
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Arbejdsmiljøstrategi 2014-2019 
Strategien for Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland tager afsæt i følgende publikationer: 

• ”Baggrundsrapport for udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter”, DSR 

januar 2010 

• ”Udviklingsretning for arbejdsmiljørepræsentanter i DSR”, DSR 2010 

• ”Baggrundsrapport for arbejdsmiljøstrategi”, Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland, 

september 2013.   

• ”DSR Kreds Sjællands arbejdsmiljøpolitik”, Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland, 

oktober 2013 

Kredsens overordnede arbejdsmiljøpolitik er indarbejdet i nogle indsatsområder. 

Indenfor hvert af de syv indsatsområde bliver der præsenteret både politiske og 

administrative aktiviteter.  Valg af netop disse indsatsområder tager afsæt i 

baggrundsrapporten udarbejdet af kredsen.  

 

Udmøntningen af arbejdsmiljøstrategien er tænkt som et langsigtet forløb, som inddeles i 

forskellige indsatsområder. Tidsforløbet i de forskellige indsatsområder vil variere.  

 

Overordnet er tidsperspektivet for denne strategi fem år. I forhold til den overordnede 

politik er det hensigten, at der udformes en ”baseline” måling, der kan evalueres på 

hvert år. Evalueringen kan indikere, hvorvidt indsatsområderne lever op til de politiske 

intentioner. Forløbet afsluttes med en afsluttende evaluering i første halvdel af 2018, 

således at resultaterne kan indarbejdes i den efterfølgende arbejdsmiljøstrategi.  

 

Indsatsområde 1: 

 

 Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland er en aktiv medspiller i forbindelse med, at 

arbejdsmiljørepræsentanten udvikler sine kompetencer. 

 

Baggrundsrapporten tydeliggør det nødvendige i, at have en differentieret tilgang til 

arbejdsmiljørepræsentantens (AMiR) kompetenceudvikling.  Sygeplejersker med mere 

end 10 års erfaring som AMiR svarer i en FTF undersøgelse, at de i mindre grad har brug 

for kompetenceudvikling. Derimod efterspørger de i højere grad drøftelser i netværk 

med andre erfarne AMiR.  

 

Samme undersøgelse viser, at AMiR i meget begrænset omfang får den lovpligtige 

arbejdsmiljøuddannelse suppleret med yderligere kompetenceudvikling af arbejdsgiver. 
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Her har Dansk Sygeplejeråd en unik position med eksisterende tilbud om 

introduktionsdag, den supplerende brancherettede arbejdsmiljøuddannelse, AMiR 

temadage og den direkte adgang til AMiR på arbejdspladsen, samt mulighed for at 

formidle videreuddannelse indenfor arbejdsmiljø området.  

 

AMiR efterspørger særligt kompetenceudvikling indenfor områderne: Indflydelse i 

MED, stressforebyggelse, nedbringelse af arbejdsbetinget stress, udvikling af trivsel og 

nedbringelse af sygefravær.  

 

AMiRs kompetenceudvikling i DSR regi afhænger af arbejdsgivers velvilje ift. frihed fra 

tjeneste, samt de fastlagte rammer i henhold til arbejdsmiljølov af oktober 2010. Den 

justerede arbejdsmiljølov lægger i højere grad end tidligere op til kontinuerlig 

opkvalificering af AMiR. Derfor er det vigtigt, at kredsens tilbud til AMiR opleves 

værdifuldt for arbejdspladsen som helhed, samt at frihed til opkvalificering medtænkes i 

vilkårsaftaler for AMiR.  

 

Kredsens læringsforståelse i relation til AMiRs kompetenceudvikling vægter både en 

individuel og social dimension. Læringsforståelsen har således både et processuelt og 

individuelt læringsperspektiv og vil i sin form have fokus på følgende tre dimensioner: 

1. Indhold i form af: viden, forståelse, færdigheder og holdninger 

2. Drivkraft i form af: motivation, erfaringer og meningsfuldhed 

3. Samspil i form af: samspil med den sociale og materielle verden  

Indsatsområde 1: Politiske aktiviteter  

Kredsen arbejder for, at der er sygeplejefaglige arbejdsmiljørepræsentanter i alle relevante 

valgområder.  

 

Kredsen arbejder for, at kommunikere AMiRs betydning for arbejdspladsen både set i 

forhold til den enkelte arbejdsplads, men også som vigtig aktør i samarbejds- og MED 

udvalg.  

 

Kredsen arbejder for at italesætte AMiRs vilkår som en nødvendig prioritering i 

arbejdsmiljøindsatsen for virksomhederne. Derfor indtræder DSR som part, når der skal 

forhandles og træffes aftaler om organisering og prioritering af arbejdsmiljøarbejdet i 

eksempelvis MED og samarbejdsudvalg.  

 

Kredsbestyrelsen prioriterer én gang om året og i tæt samarbejde med kredsens 

administrativt ansvarlige for arbejdsmiljøindsatsen, hvilket fokus kompetenceudviklingen 

for AMiR skal have for det kommende år.  
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Indsatsområde 1: Administrative aktiviteter 

 

Alle uddannelsestilbud til AMiR tager udgangspunkt i det, der efterspørges af 

målgruppen AMiR. Derfor vil der i 2014 og 2015 blandt andet være tilbud om 

kompetenceudvikling i forhold til at få indflydelse i MED, fokus på stress og 

stressforebyggelse, hvordan trivsel fremmes, og hvordan sygefravær kan reduceres.  

 

AMiR har en gunstig position i forhold til at iværksætte forebyggende aktiviteter for 

sygeplejersker. Derfor skal AMiR bevidstgøres om de særlige målgrupper, eksempelvis 

nyuddannede sygeplejersker, hvor en specifik forebyggende indsats i forhold til at 

forebygge stress og stikskader kan være hensigtsmæssig. Kredsen vil understøtte disse 

fokusområder med skriftligt materiale, som kan kommunikeres lokalt og direkte til de 

medlemmer, som kan profitere af indholdet.  

 

Kredsens tilbud til AMiR vil have lige dele fokus på: (1) Indhold, (2) erfaringsudveksling 

og (3) arbejde med den drivkraft, som skal udmønte sig i konkret handling på 

arbejdspladsen.  

 

Der skal gennemgående være en forstærket kommunikativ indsats, for at gøre kredsens 

tilbud om kompetenceudvikling for AMiR mere synlig.  

 

I stedet for to årlige introdage for AMiR, planlægges der fremadrettet med 4 introdage 

årligt. Der er udarbejdet fælles koncept for introduktion af nyvalgte AMiR i samarbejde 

med de øvrige kredse og DSR-c. Dette blev implementeret i 2011 og bliver evalueret godt.   

AMiRs muligheder for kompetenceudvikling skal indgå i drøftelsen af vilkårsaftaler for 

AMiR, når disse udarbejdes.  

 

Kredsen udarbejder materiale til TR, som beskriver kompetenceudviklingstilbud for 

AMiR i DSR regi. Disse kan både anvendes til AMiR, der ikke er medlem af DSR, med 

henblik på rekruttering, og de kan også bruges til nyvalgte AMiR.  

 

Kredsen synliggør AMiRs ret til opkvalificering jf. arbejdsmiljølovgivningen, hvis 

arbejdsgiver ikke lever op til forpligtelsen.  

 

Indsatsområde 2 
Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland arbejder målrettet med at højne 

arbejdsmiljørepræsentantens indflydelse og synlighed på arbejdspladsen samt i 

medarbejder- og samarbejdsudvalg. 
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Indsatsområde 2: Politiske aktiviteter  

Kredsen arbejder for, at arbejdsmiljøperspektivet italesættes ved alle politiske og 

ledelsesmæssige beslutninger, som kan have betydning for sygeplejerskers arbejdsmiljø. 

Det gælder såvel kommunalt som regionalt.  

 

Repræsentanter for Dansk Sygeplejeråd sætter sygeplejerskers arbejdsmiljø på dagsorden 

i alle niveauer af MED systemet. Det kan både være i relation til konkrete 

arbejdsmiljødrøftelser, men også i forhold til drøftelser af konsekvenser for 

arbejdsmiljøet i en større målestok. Eksempelvis i forbindelse med større omorganisering 

eller omstruktureringer.  

 

Kredsbestyrelsen og særligt formandsgruppen sætter sygeplejerskers arbejdsmiljø på 

dagsordenen i relevante politiske og udvalgsmæssige sammenhænge.  

Kredsen vejleder og støtter AMiR med at afgive høringssvar i forbindelse med politiske 

indstillinger eller beslutninger, som potentielt kan have en negativ indvirkning på 

sygeplejerskers arbejdsmiljø.   

 

Indsatsområde 2: Administrative aktiviteter 

AMiR tilbydes løbende vejledning og rådgivning i forbindelse med deres funktion som 

repræsentant i MED. Denne vejledning og rådgivning tilbydes af alle kredsens faglige 

konsulenter.  

 

I forbindelse med introdage, temadage og uddannelsesaktiviteter i kredsen i øvrigt vil 

der løbende være fokus på at opkvalificering af AMiR i forhold til at optimere deres 

indflydelse i MED- systemet.  

 

Der vil i 2014 og 2015 være fokus på fælles temadage for TR og AMiR. Dette er for at 

skabe et tættere samarbejde mellem TR og AMiR.   

 

Indsatsområde 2: Administrative aktiviteter - fortsat 

Når faglige konsulenter arrangerer møder med TR kollegier ude på arbejdspladserne, 

arbejdes der målrettet for at dette også inkluderer AMiR, når det er relevant. 

 

I forbindelse med temadage og når der er aktuelt nyt på arbejdsmiljøområdet, formidler 

kredsen nyheder og resultater af relevante undersøgelser, der vedrører sygeplejerskers 

arbejdsmiljø til AMiR.  Aktuel og valid viden og forskning, der har relevans for 

sygeplejerskers arbejdsmiljø kan dermed indgå i drøftelser lokalt og bidrage til at 

kvalificere arbejdsmiljødrøftelser på egen arbejdsplads, blandt de tillidsvalgte og i MED 

udvalg.  
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Indsatsområde 3 
 

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland tilbud til AMiR og medlemmer er så relevante og 

på et sådant niveau, at kredsen opleves som en væsentlig aktør på 

arbejdsmiljøområdet, og det dermed også er attraktivt at være AMIR og være medlem 

af DSR.  

 

Indsatsområde 3: Politiske aktiviteter  

Kredsen kommunikerer sin politiske indsats på arbejdsmiljøområdet og resultaterne 

heraf, så det er tydeligt for de tillidsvalgte og medlemmerne, hvad kredsen opnår og 

hvilket standpunkt kredsen har i forhold til aktuelle arbejdsmiljøpolitiske 

problemstillinger.  

 

Kredsen bidrager til at skabe læring, forståelse og opmærksomhed blandt medlemmerne 

om arbejdsmiljø, handlemuligheder og indflydelse på eget og arbejdspladsens 

arbejdsmiljø.  

 

Kredsen medvirker til at skabe synlighed omkring arbejdsmiljøgruppens ansvar og 

forpligtelser i henhold til gældende arbejdsmiljølovgivning.  

Kredsen ønsker at markere sig som debattør på arbejdsmiljøområdet rettidigt, målrettet 

og dagsordensættende. 

 

Indsatsområde 3: Administrative aktiviteter  

Tillidsvalgte og medlemmer, der kontakter kredsen med henblik på 

arbejdsmiljørådgivning, oplever en kvalificeret vejledning. Den tager udgangspunkt i 

gældende arbejdsmiljølovgivning, særlige arbejdsmiljøaspekter, der er reguleret via 

overenskomster/aftaler og MED aftalen på pågældende arbejdsplads.  

 

Kredsen udarbejder en kommunikationsplan i første halvdel af 2014.  Den skal forholde 

sig til, hvordan DSR kan gøre medlemmer opmærksomme på at gøre brug af deres AMiR 

og hvilken betydning AMiR og arbejdsmiljøgruppen har for arbejdspladsens sikkerheds- 

og sundhedsarbejde. Samme kommunikationsplan skal forholde sig til at synliggøre 

kredsens betydning i den sammenhæng og hvilken vejledning, medlemmet kan få i 

arbejdsmiljømæssige spørgsmål.  

 

Kredsens tilbud til AMiR skal være kommunikeret så præcist og rettidigt, at det giver 

arbejdsgiver og AMiR reel mulighed for at prioritere disse. Endvidere skal indholdet i 

temadagene være så relevant, at arbejdsgiver kan se en gevinst for arbejdspladsen i 

forhold til den kompetenceudviklingsplan, der er udarbejdet mellem AMiR og 

arbejdsgiver og for udviklingen af arbejdsmiljøindsatsen på den enkelte arbejdsplads.  
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Kredsens aktiviteter på arbejdsmiljøområdet, skal være af en sådan kvalitet, at det 

opleves værdifuldt som AMiR at være organiseret i DSR.  

 

Indsatsområde 4:  
 

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland tilbyder vejledning og iværksætter handling, når 

det enkelte medlem, en gruppe af medlemmer, tillidsvalgte eller samarbejdspartnere 

henvender sig med en arbejdsmiljøsag. 

 

Indsatsområde 4: Politiske aktiviteter  

En repræsentant fra formandsgruppen tager sammen med relevante faglige konsulenter 

ud på berørte arbejdspladser i forbindelse med komplekse arbejdsmiljøsager. Her 

deltager de aktivt i at finde løsninger i samarbejde med medlemmer, 

arbejdsmiljøgruppen, ledelsen og øvrige samarbejdspartnere.  

 

Kredsen har udstukket en skærpet kurs i forhold til at italesætte 

arbejdsmiljøproblemstillinger, der kan få ansættelsesretslige konsekvenser for 

medlemmerne og som kan medføre væsentlig arbejdsmiljøbelastning for medlemmerne. 

I sådanne sager påpeger kredsen løbende, at arbejdsgiverne skal sikre en sammenhæng 

mellem de sygeplejefaglige opgaver og ressourcerne. Kredsen er parat til at involvere de 

tilsynsforpligtede myndigheder, såfremt arbejdsgiver ikke lever op til 

arbejdsmiljølovgivningen.   

 

Kredsen ønsker at debattere generelle overordnede arbejdsmiljøproblemstillinger i 

relevante fora, og dermed påvirke dagsordenen på det samfundsmæssige niveau.  

 

Indsatsområde 4: Administrative aktiviteter  

Kredsens faglige konsulenter yder telefonisk og personlig rådgivning og vejledning i 

arbejdsmiljøsager og inddrager relevante samarbejdspartnere i sagsbehandlingen.  

 

Kredsens faglige konsulenter er opmærksomme på overskridelse af 

arbejdsmiljølovgivningen, og medinddrager relevante AMiR og eventuelt også TR i 

løsningen af problemet.  

 

Kredsens faglige konsulenter er særligt opmærksomme på de dele af de kollektive 

overenskomster/aftaler, der relaterer sig til gældende arbejdsmiljølovgivning. I 

udarbejdelsen af lokale aftaler mellem arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd, er DSR 

garant for, at gældende arbejdsmiljølovgivning overholdes. DSR er også garant for, at 

aftaler balancerer, således at der også tages hensyn til sygeplejerskers forskellige behov i 

forhold til at sikre en god balance mellem arbejdsliv og familieliv.  
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Indsatsområde 5:  
 

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland vil arbejde målrettet på at skabe de nødvendige 

vilkår og rammer for arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsmiljøarbejde.  

 

Indsatsområde 5: Politiske aktiviteter  

Kredsen tager udgangspunkt i publikationen ”Udviklingsretning for AMiR” i 

bestræbelserne på at styrke deres rolle på arbejdspladserne. I den forbindelse vil kredsen 

have særligt fokus på, at der aftales vilkår for AMiR på arbejdspladsen. Det er kredsens 

mål, at der ved udgangen af 2019 er aftalt vilkårsaftaler for alle AMiR, der er organiseret i 

DSR.  

 

Kredsen vil på det politiske og strategiske niveau arbejde målrettet for at skabe bedre 

vilkår for AMiR via fokus på drøftelser i relevante fora og forhandlingsfællesskaber.  

 

Indsatsområde 5:  Administrative aktiviteter  

FTF udtaler at arbejdsmiljøindsatsen i stadig stigende grad kommer til at handle om at 

påvirke ledelserne og MED udvalgenes prioriteringer. Denne tendens støttes også af den 

ændrede arbejdsmiljølovgivning af oktober 2010. Der er således et gyldigt og påkrævet 

behov for at drøfte AMiRs vilkår for arbejdsmiljøarbejdet.  

 

Den administrative tovholder udarbejder en vejledning, som kredsens faglige 

konsulenter og TR/FTR kan bruge i forbindelse med drøftelse af vilkårsaftaler med AMiR 

ude på arbejdspladserne. Det er hensigten, at der skal aftales vilkår med fokus på 

følgende elementer: tid, uddannelse, netværksdannelse med andre AMiR og TR, 

værktøjer (PC, kontorfaciliteter, telefon) og løn for funktionen.  

 

Indsatsområde 6 
 

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland forpligter sig til at formidle viden, der har 

potentiale i forhold til at højne de tillidsvalgte, medlemmernes og ledernes viden om 

arbejdsmiljø.  

 

Indsatsområde 6: Politiske aktiviteter  

Kredsen prioriterer at deltage med politiske oplæg vedrørende arbejdsmiljø på 

arbejdspladsmøder, temadage og konferencer.  

 

Den politiske indsats og resultater heraf formidles løbende i relevante medier.  
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Kredsen bidrager til at skabe bevidsthed blandt medlemmerne om arbejdsmiljø, 

handlemuligheder og indflydelse på eget og arbejdspladsens arbejdsmiljø.  

 

Kredsen ønsker i et samarbejde med Lederforeningen at tilbyde både AMiR og 

Arbejdsmiljøleder mulighed for fælles opkvalificering af arbejdsmiljøviden, når det er 

hensigtsmæssigt.  

 

Indsatsområde 6: Administrative aktiviteter  

Den administrative tovholder for arbejdsmiljøindsatsen drøfter med den administrative 

TR gruppe, hvilke temaer der kunne være hensigtsmæssige at sætte på dagsorden på 

møder for både TR og AMiR.  

 

Der kan være temaer, som i sit indhold både er relevant for AMiR og 

arbejdsmiljølederen, og hvor begges deltagelse har et potentiale for arbejdspladsens 

arbejdsmiljøarbejde. I den forbindelse planlægges kommunikationsaktiviteter og møder i 

samarbejde med Lederforeningen.  

 

Kredsen henviser til AMiR kompasset i forhold til at formidle relevant viden indenfor 

arbejdsmiljøområdet. Kredsens egen hjemmeside anvendes til at formidle møder og 

temadage samt henvise til aktuelle nyheder indenfor arbejdsmiljøområdet, der tager 

afsæt i kredsens geografiske område. Det vil eksempelvis være at kommunikere 

relevante puljer, hvorfra arbejdspladser kan opnå støtte til aktiviteter med det formål, at 

forbedre arbejdsmiljøet.  

 

 

 

 

 

Vedtaget på kredsbestyrelsesmødet d. 16. juni 2014 
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Politik for lighed i sundhed 

  
Situation  Det danske samfund præges af en tiltagende forskel mellem rig og 

fattig og mellem ufaglærte og højtuddannede 

  

 Forskellene i borgernes levevilkår skaber ulighed i sundhed i den 

brede befolkning generelt, som kan afspejle sig i helbredstilstand 

og levealder. Undersøgelser viser at ulighed i sundhed 

grundlægges allerede fra undfangelsen og forstærkes gennem 

opvæksten. 

 

Region Sjælland er ramt af store udfordringer i folkesundheden. 

Ikke alle har reelt lige adgang til offentlige sundhedsydelser eller 

til et lige stort udbytte af de offentlige sundhedstilbud. Årsagerne 

kan være geografiske afstande, svigtende ressourcer i forhold til at 

agere i et kompliceret sundhedssystem eller manglende netværk 

til støtte gennem et sygdoms- eller rehabiliteringsforløb.  

 

  I Region Sjælland er der færre sygeplejersker pr. 1.000 borgere, 

sammenlignet med øvrige dele af landet og samtidig er det svært 

at rekruttere sygeplejersker på en række sundhedsarbejdspladser i 

kredsen. Det bevirker en skarpere prioritering af sygeplejerskers 

opgaver og vi frygter at det er på bekostning af de mest udsatte 

patienter. 

 

Sygeplejersker i alle sektorer i sundhedsvæsenet møder ulighed i 

sundhed i udøvelsen af deres hverv. Kreds Sjælland ønsker at 

sætte fokus på dette.  

 

Mål & Vision Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland har en vision om, at sikre at 

sundhedspolitik tænkes ind i samfundsudviklingen. Kommuner 

og region i Kreds Sjælland skal føre en sammenhængende, 

forebyggende og sundhedsfremmende sundhedspolitik – til gavn 

for alle borgere. Det indebærer en skærpet opmærksomhed på 

strukturelle forhold i samfundet, som er ulighedsskabende og øger 

ulighed i sundhed. Vi mener, at ulighed i sundhed er uacceptabelt. 
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Sundhedsvæsenet har en særlig forpligtelse til at sætte ind over for 

de grupper, der har særlige behov. 

 

Sygeplejersker skal sætte fokus på sundhedspolitiske udfordringer 

og mulige løsninger i sygeplejen og inden for sygeplejefagets 

virksomhedsområde. Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland vil 

arbejde for lighed i sundhed ved at sætte politisk fokus på temaet i 

kredsens geografiske område.  Vi vil påvirke ansatte i 

sundhedsvæsenet og politiske beslutningstagere ved at sætte 

lighed i sundhed på dagsordenen. Det overordnede mål er lighed i 

sundhed for hele befolkningen.    

 

Målgruppe  Sygeplejersker som arbejder i Kreds Sjælland.  

Sygeplejersker som ønsker at tage del i den sundhedspolitiske 

debat.  

Ledere i sundhedsvæsenet. 

Politikere i folketing, Region Sjælland og kommuner i regionen.  

Politiske beslutningstagere i stat, kommuner og region. 

 

Politiske referencer Følgende debatoplæg og holdningspapirer indgår i denne politik: 

 

”Sygepleje og sygeplejerskens rolle i dagens og fremtidens 

sundhedsvæsen”, DSR 2012 

Sæt forebyggelsen i system – 8 forslag til bekæmpelse af ulighed i 

sundhed” DSR 2014 

”Et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen”, DSR 2014 

Dansk Sygeplejeråds Vision og værdigrundlag, 2012 

Som dokumentation henvises til Sundhedsstyrelsens publikation 

fra 2011: ”Ulighed i Sundhed – Årsager og Indsatser” 

Sundhedsprofil 2013 for Region Sjælland og kommuner ”Hvordan 

har du det” 

 

Alliancer  Sygeplejersker som møder social ulighed i sundhed. 

Patientforeninger, organisationerne i Sundhedskartellet, 

lægefaglige organisationer og andre faglige organisationer. 

 DSR-C 

   Politikere i kommunalbestyrelser og Regionsrådet 

 

Rammer  Der er på kredsens budget afsat i alt kr. 60.000 årligt til 

sundhedspolitiske aktiviteter, hvoraf nogle er øremærket til 
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medlemsaktiviteter, andre til sundhedspolitiske aktiviteter knyttet 

til regionsråds- og kommunalbestyrelsesvalg. Det vurderes efter 

samråd med kredschefen, om udgifter til aktiviteter med fokus på 

social ulighed i sundhed kan afholdes inden for dette budget. 

 

Evaluering  De enkelte aktiviteter skal evalueres individuelt, tilpasset 

aktivitetens karakter. Kredsbestyrelsen evaluerer de samlede 

sundhedspolitiske aktiviteter en gang årligt. 

 

Revidering  Politikken revideres i hver valgperiode, næste gang 2019. 

 

Deadline  Politikken træder i kraft juni 2017. 

 

 

 

Vedtaget på kredsbestyrelsesmøde den 28. januar 2013. 

Revideret og vedtaget på kredsbestyrelsesmødet d. 6. juni 2017 
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Politik for udvikling, implementering og anvendelse af IT og 

velfærdsteknologi 
 

Vision: 

 

Attraktive og sunde arbejdspladser har gode velfærdsteknologiske løsninger som fremmer 

den kliniske kvalitet og sikrer at sygeplejen er i højsædet til gavn for borgere og patienter.  IT 

og velfærdsteknologi understøtter sygeplejersker i opgaveløsningen og derfor er teknologisk 

udstyr funktionelt, brugervenligt og tidssvarende og kompromitterer aldrig den kliniske 

sygepleje. 

 

Sygeplejersker udvikler velfærdsteknologiske løsninger og har medbestemmelse og 

medindflydelse når det indføres på arbejdspladsen. Sygeplejersker inddrages tidligt og 

systematisk i både udvikling, indkøb og implementering af ny teknologi.  

 

Gode teknologiske løsninger bidrager til og understøtter effektiv og professionel 

opgaveløsning og bidrager til at patientsikkerheden øges. Et sundt og sikkert teknologisk 

arbejdsmiljø indgår, og medtænkes, i beslutningsprocesser og implementering. 

 

Kreds Sjælland arbejder for at: 

 

• Sygeplejersker har indflydelse på organiseringen af arbejdet, den teknologiske 

udvikling og opgavevaretagelse på arbejdspladserne.  

 

• Sygeplejersker støttes i at udvikle velfærdsteknologiske løsninger. 

 

• MED-udvalg i kommuner og region udarbejder retningslinjer for udvikling, indkøb 

og implementering af IT og velfærdsteknologi iht. §8 i MED-rammeaftalerne.  

 

• IT og teknologisk udstyr understøtter sygeplejerskers arbejdsopgaver, med henblik 

på at sikre dokumentation og sammenhængende patientforløb og er en gevinst for 

kvaliteten af den samlede opgaveløsning i sundhedsvæsenet.  

 

• IT og teknologi indarbejdes i kliniske standarder og kvalitetsmål, blandt andet 

gennem deltagelse i arbejdsgrupper, kvalitets- og udviklingsarbejde. 
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• IT og velfærdsteknologi indgår i sygeplejerskeuddannelsen allerede fra studiestart og 

følges op af løbende efteruddannelse gennem arbejdslivet. 

 

• Ledelsen har ansvar for uddannelse og kompetencegivende kurser og tilbyder 

introduktion/oplæring med henblik på udvikling og anvendelse af IT og 

velfærdsteknologi. 

 

• Ledelsen tager ansvar for ajourførte brugsanvisninger, vejledninger, kliniske 

retningslinjer m.m., samt at teknologien er vedligeholdt, opdateret, forsvarligt i brug 

og let at anvende som dokumentationsredskab. 

 

 

Målgruppe:                                                                                                                                                   

Politikere, embedsfolk, TR og AMIR valgt i Kreds Sjælland, medlemmerne, Kredsbestyrelsen 

og sekretariat. 

 

Alliancer: 

DSR-c, SLS, øvrige kredse, Lederforeningen, FS, FTF, MED-organer, SHK m.fl. 

 

Referencer:  Sygepleje og velfærdsteknologi, Dansk Sygeplejeråds udspil om 

velfærdsteknologi, 2014 

 

Økonomi: 

Eksisterende rammer i det faglige sekretariat. 

 

Revidering: 

Politikken revideres i hver valgperiode eller ved behov, fx ved nye udspil, lovindgreb eller 

en ændret situation.  

 

Vedtaget på kredsbestyrelsesmøde den 22.08.11. 

Revideret på kredsbestyrelsesmøde den 06.03.18 
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Politik for medlemmernes egne aktiviteter og dannelse af 

netværk 

• Kredsbestyrelsen ønsker at understøtte, at der bliver skabt netværk på tværs af 

arbejdspladser, sektorer og kommunegrænser blandt medlemmerne af Dansk 

Sygeplejeråd Kreds Sjælland  

• Kredsbestyrelsen ønsker at understøtte netværkenes aktiviteter og 

sammenhængskraft  

 
Målgruppe: 

• Sygeplejersker der er medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland 

 

Politiske referencer: 

• Kongresbeslutninger 

• HB-beslutninger 

 

Alliancer: 

• Øvrige Kredse 

 

Rammer: 

Der ydes kaffe/the og kage samt udlån af kredsens lokaler. Endvidere ydes tilskud til lignende 

udgifter i forbindelse med netværkets mødeaktiviteter, hvis de afholdes andre steder i 

kredsen. Dette aftales med faglig konsulent eller kredsformand/kredsnæstformand og 

refunderes med dokumentation for udgiften.  

Ønsker et netværk en konkret aktivitet, der ligger udover det ovenstående, skal dette 

forelægges kredschefen til en konkret vurdering. 

Det forventes at kredsens medarbejdere og politikere kan kontakte netværket med henblik på 

erfaringsudveksling og dialog. 

 

Revidering: 

Politikken tages op mindst en gang i løbet af kredsbestyrelsens valgperiode.  

 

 

Vedtaget på kredsbestyrelsesmøde d. 10.11.08 

Revideret på kredsbestyrelsesmøde d. 08.03.10 og d. 09.10.17 og 01.10.19 
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Kredsbestyrelsens politik og lønpolitiske strategi for 

lokale løndannelse for sygeplejersker og 

sundhedsplejersker  
 

Kredsbestyrelsens lønpolitik 

 

Kredsens lønpolitiske mål for forhandling af lokal løndannelse er, at:  

  

• midlerne i lokal løndannelse skal medvirke til at skabe lønmæssigt attraktive 

og konkurrencedygtige arbejdspladser, og derved tiltrække og fastholde 

kompetente syge- og sundhedsplejersker 

• den lokale lønudvikling for syge- og sundhedsplejersker skal afspejle 

samfundsværdien af syge- og sundhedsplejerskers uddannelse, arbejde, 

ansvar og kompetencer 

• aftaler om lokal løndannelse skal understøtte faget, faglig udvikling, 

arbejdsformen i sundhedssektoren, kvalitet i sundhedstilbuddene og 

personalepolitikker. 

• lokal løndannelse skal bygge på objektive, klare tydelige kriterier med fokus 

på sygeplejens 4 funktionsområder: det kliniske, - og udviklingsmæssige, 

pædagogiske og det ledelsesmæssige område 

• alle medlemmer af Dansk Sygeplejeråd bør udover grundlønnen honoreres 

med mindst et lokallønstillæg 

• der i videst muligt omfang indgås kollektive forhåndsaftaler frem for 

individuelle lønaftaler 

• såvel individuelle som kollektive lønaftaler er gennemskuelige for parterne 

• grupper af sygeplejersker, der statistisk set har haft en lavere gennemsnitlige 

lokallønsudvikling end andre grupper, prioriteres særligt ved 

forhandlingerne.  

• der ved de lokale lønforhandling er opmærksomhed på ligeløn både i 

forhold til køn og funktioner, så der ikke sker skævvridning af lønnen, og 

der ydes lige løn for lige arbejde 

• der indgås generelle aftaler, der sikrer, at tilbageløbsmidler fra løn til syge- 

og sundhedsplejersker bliver genforhandlet til fordel for syge- og 

sundhedsplejerskers inden for området 

•  (F)TR og medlemmer har viden om og anvender de mekanismer, der kan 

medvirke til en positiv lønudvikling. 

 

 

Kredsbestyrelsens lønpolitiske strategi 
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Det er kredsbestyrelsens lønpolitiske strategi, at 

• forhandlingskompetencen af lønaftaler uddelegeres til (F)TR efter 

gennemført kredens forhandleruddannelse, således at forhandlingerne 

varetages tæt på de lokale arbejdspladser og medlemmerne. 

• da de regionale lønforhandlinger er blevet mere centraliseret, kan der være 

behov for, at der mellem de forhandlingsberettigede (F)TR og kredsen aftales 

en forhandlingsdelegation, der kan tilpasses delegationen på 

arbejdsgiversiden 

• lokale løntillæg søges forhandlet til minimum kr. 8.000,- i årligt grundbeløb 

(01.01.2006-niveau)  

• kreds og (F)TR indsamler relevante data forud for forhandling af fx nye 

funktioner i forhold til, hvordan opnåede resultater er andre steder  

• forhåndsaftaler for alle arbejdsgiverområder er tilgængelige på kredsens 

hjemmeside 

• tillæg til sygeplejersker, der varetager den sygeplejefaglige kerneydelse 

prioriteres med forhandling af tillæg for relevante og efterspurgte 

sygeplejefaglige kliniske, uddannelsesmæssige og personlige kompetencer  

• kreds og (F)TR har fokus på lønudviklingsmuligheder for den enkelte ved 

stillingsskift med honorering for relevante kliniske og uddannelsesmæssige 

kompetencer, herunder til nyuddannede, som har relevant uddannelse 

og/eller erhvervsmæssig kompetence fra før sygeplejerskeuddannelsen 

• kreds og (F)TR rejser krav om lønforhandling jf. Aftale om Lokal Løndannelse, 

også i perioder uden forlodsfinansiering. I år med 

overenskomstforhandlinger forhandles, hvis særlige forhold taler herfor 

• kredsen følger op politisk, såfremt samme arbejdsgiver gentagende gange 

afviser at forhandle eller generelt afviser at have midler til lokal forhandling 

• kreds og (F)TR søger kontinuerligt at udnytte det lokale råderum herunder 

tilbageløbsmidlerne 

• den enkelte arbejdsgiver forpligtes gennem de generelle aftaler til at levere 

årlige lønoplysninger for de ansatte sygeplejersker, samt gennemskuelige og 

statisk håndterbare opgørelser over forbruget af midlerne til lokal 

løndannelse. 

 

 

Målgruppe: 

• Sygeplejersker, radiografer og sundhedsplejersker i basisstillinger på såvel det 

regionale som kommunale område. 

 

Politiske referencer: 
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• Aftaler om Lokal Løndannelse indgået mellem Sundhedskartellet og henholdsvis 

Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. 

 

Alliancer: 

• DSR-C 

• Øvrige Kredse 

• Sundhedskartellet 

• Øvrige organisationer 

 

Evaluering og revidering: 

Lønpolitikken og lønpolitisk strategier evalueres og justeres om nødvendigt umiddelbart efter 

hver central overenskomstforhandling. 

 

 

Vedtaget på kredsbestyrelsesmøde den 2. november 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politik for Resultatløn. 

 
Situation  Sundhedskartellet har aftalt med Danske Regioner og KL at der 

lokalt kan forhandles resultatløn. Resultatløn opfattes af mange 

ledere som et godt styrings- og incitamentsværktøj.  
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Kredsen oplever jævnligt ønsker fra ledelser i såvel region som 

kommuner, for at indgå aftaler om resultatløn. Resultatløn tænkes 

ofte udmøntet som engangstillæg eller i en tidsbegrænset periode 

og, som udgangspunkt, ikke pensionsgivende. Derfor kan 

resultatløn udgøre en hindring for varige lønforbedringer og 

udhule midler til lokal løndannelse. Resultatløn baseres ofte på en 

aktivitets-, effektivitets- eller kvalitetsoptimering, som udmøntes 

på det samlede driftsregnskab som en besparelse eller 

effektivisering. 

 

DSRs centrale retningslinier for resultatlønsaftaler stammer fra en 

behandling i HB i 2000. Nedenstående lokale principper er ikke i 

modstrid med disse. 

 

 Det er væsentlig at fremhæve, at resultatløn kan føre til et ringe 

psykisk arbejdsmiljø, hvis målene ikke er realistiske eller der 

lægges op til intern konkurrence. Resultatløn kan ligeledes bevirke 

uhensigtsmæssige prioriteringer af de samlede opgaver på en 

arbejdsplads. Disse faktorer bør der tages højde for ved drøftelser 

om resultatlønsaftaler. 

 

Mål & Vision  Sygeplejerskers faste løn skal være forudsigelig, pensionsgivende 

og gennemskuelig.  Derfor har DSR Kreds Sjælland følgende 

principper: 

 

1. KB mener, at resultatlønsordninger generelt ikke er velegnede til brug på sundheds- 

og sygeplejeområdet. 

2. Resultatløn må ikke træde i stedet for varige løndele 

3. De opstillede mål skal være klare, objektive, relevante og målbare med henblik på at 

understøtte kvalitetsudvikling og –sikring. 

4. Resultatlønsaftaler skal virke understøttende i forhold til sygeplejerskernes 

øvrige arbejde, samt virke understøttende i deres faglige og 

kompetencemæssige udvikling.  
5. Det anbefales, at aftale delmål, herunder hvordan disse vægtes og honoreres. 

6. Aftalen skal indeholde en bestemmelse om genforhandling ved væsentlige ændringer 

i forudsætningerne. 

7. Aftaleperioden skal afgrænses. 

8. Ved afbrydelse af ansættelsen eller orlov skal der ske en forholdsmæssig honorering 

af de opnåede resultater. 

9. Resultatløn bør ikke finansieres af midlerne til lokal løndannelse. 
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Målgruppe  Politikere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter i Dansk 

Sygeplejeråd Kreds Sjælland, som forhandler lokalaftaler. 

 

 Politikken gælder ikke for medlemmer som er ansat efter 

lederoverenskomsten. 

 

Politiske referencer Aftale om Lokal Løndannelse for det kommunale område, 

Sundhedskartellet 2011, §14  

 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område,  

Danske Regioners lønnings- og takstnævn og Sundhedskartellet, 

2011, bilag 6, side 25 

 

Overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og 

Sundhedskartellet 2011 

Overenskomst mellem Danske regioner og Sundhedskartellet 2011 
 

Evaluering  Kredsen udarbejder årligt en oversigt over antallet af indgåede 

aftaler og aftalernes indhold og eventuelle opnåede resultater.  

 

Revidering  Kredsbestyrelsens reviderer af politikken årligt på grundlag af 

evalueringen. 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtaget af kredsbestyrelsen d. 15. april 2013 
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Politik for kredsbestyrelsens understøttelse  
 

DSR Kreds Sjælland kan fungere som effektiv demokratisk politisk ledet organisation, når 

medlemmerne deltager aktivt i dette demokrati. Som kredsbestyrelsesmedlem vil der oftest 

være tale om aktiviteter, der alene i mødevirksomhed andrager en hel arbejdsmåned. Hertil 

kommer et betydeligt virke som kontaktperson for medlemmerne i det daglige, samt et stort 

tidsforbrug til forberedelse.  

 

Samlet er der tale om en krævende og udfordrende post, hvortil der ikke ydes andet end 

refusion af udgifter. Der udleveres en IPad til hvert kredsbestyrelsesmedlem.   

 

Der kan undtagelsesvis udsendes dagsorden i papirform fra kredskontoret, men det  

optimale er udsendelse pr. mail og i PDF-format.  

 

Målet med denne politik er at sikre kredsbestyrelsesmedlemmernes mulighed for udvikling  

i forbindelse med virket. 

 

Det er med politikken endvidere ønsket at signalere, at den økonomiske støtte, som det 

enkelte kredsbestyrelsesmedlem modtager, skal bidrage til at sikre udvikling blandt med-

lemmerne. Det indebærer, at den økonomiske støtte skal anvendes på en måde, så det un-

derstøtter arbejdet i kredsbestyrelsen.  

 

Målet med denne politik er endvidere at sikre, at det enkelte kredsbestyrelsesmedlem har fri 

og ubesværet adgang til information fra egen bopæl, uden omkostninger.  

 

Det er ønsket at skabe en demokratisk forankret understøttelse, og at udviklingen af denne 

understøttelse er fortløbende. Som udgangspunkt skal alle kredsbestyrelsesmedlemmer 

understøttes på lige vilkår.  

  

Kursusaktivitet 

Der bør i budgettet afsættes en årlig pulje til disposition for det enkelte kredsbestyrelses-

medlem.  

 

Kommunikativ understøttelse 

Administrationen skal i forhandling med bestyrelsen sikre en IT-understøttelse, der kan 

opfylde målsætningen i politikken. Ordningen skal være ens for alle kredsbestyrelsesmed-

lemmer. Budgettet fastlægges en gang årligt.  
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Økonomi 

Bestyrelsen har fastsat en årlig pulje på kr. 3.500, der fremskrives med prisindekset med start 

fra 2013. Ikke anvendte midler i det ene år, skal indgå i budgettet for det efterfølgende 

således, at der samlet set sættes kr. 14.000 (4 x kr. 3.500 fremskrevet med prisindekset fra og 

med 2013 for en 4-årig valgperiode) til rådighed for det enkelte kredsbestyrelsesmedlem.  

 

Der kan forlods bruges midler, svarende optil to år, ligesom at det er tilladt at overføre 

midler mellem budgetår.  

 

 
Vedtaget af kredsbestyrelsen d. 23.01.2018 
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Politik for gaver og repræsentation 

 
Målet 
Målet med politikken er, at der kan gives en opmærksomhed ud fra en fastlagt politik, der er 

kendt af alle, således at der ikke handles efter et skøn, i forhold til, hvem der kan modtage en 

opmærksomhed fra DSR Kreds Sjælland. 

 

Kredsbestyrelsen: 

Kredsbestyrelsesmedlemmer modtager en opmærksomhed på 200 kr. i forbindelse med 

runde fødselsdage, bryllup, sølvbryllup eller ved dødsfald i alle nærmeste familie. 

 

Kredsbestyrelsesmedlemmer. 

Kredsbestyrelsesmedlemmer ved fratrædelse uanset embedsperiodens længde gives en 

opmærksomhed på op til 300,00 kr. 

 

Kredsnæstformænd. 

Næstformænd ved fratrædelse uanset embedsperiodens længde gives en opmærksomhed på 

op til 500,00 kr.  

 

Kredsformand. 

Formænd ved fratrædelse gives en opmærksomhed på op til 1.500,00 kr. uanset 

embedsperiodens længde. 

 

Kredsformand og kredsnæstformænd tilbydes ved overdragelse af posten, en reception med 

deltagelse af den afgående og den nye kredsbestyrelse samt andre relevante 

samarbejdspartnere. 

 

I forbindelse med et kredsbestyrelsesvalg, vil der blive afholdt en middag for 

kredsbestyrelsen, såfremt der er medlemmer, som udtræder af bestyrelsen eller hvis der 

kommer nye ind i bestyrelsen. 

 

Tilføjelse: 

Kredsbestyrelsen støtter, at man nu kan give afgående kredsbestyrelsesmedlemmer deres 

gave umiddelbart efter de er ophørt i deres hverv som bestyrelsesmedlem. Dertil skal de 

fortsat inviteres med til goddag/farvelmiddagen. 

Ved suspendering fra kredsbestyrelsen gives ingen opmærksomhed. 

Besluttet på KB-mødet d. 23. april 2019 
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Valg  

I forbindelse med valg til Kredsbestyrelse, formandsgruppe og det centrale formandskab 

gives der en opmærksomhed til alle kandidater på op til 200 kr.  

 

Jubilæum 

Medlemmer med 25, 40, 50, 60 og 70 års jubilæum af DSR inviteres 1-2 g. et forårshold og et 

efterårshold – alle inviteres kun til 1 arrangement, dog inviteres 25 års jubilar af 2 omgange 

forår og efterår. 

Arrangementet skal holdes indenfor samme økonomiske ramme som tidligere (226 kr. pr. 

medlem) og det er et kredsbestyrelsesarrangement. Der indkøbes en pin med angivelse af 

jubilæumsår, som medsendes invitationen til selve jubilæumsarrangementet. 

 

Receptioner i forbindelse med fødselsdage, jubilæer, receptioner o. lign. 

Der gives en opmærksomhed på op til 200 kr. såfremt formandskabet eller en fra 

kredsbestyrelsen er inviteret. 

 

Hvis en tillidsvalgt, fx (F)TR eller et KB-medlem, deltager i reception for en tæt 

samarbejdspartner, kan kredsen finansiere en opmærksomhed for på op til 200 kr.  

 

Receptioner i forbindelse med afslutning af specialuddannelse på uddannelsesinstitution 

i kredsens område, hvor DSR Kreds Sjælland er officielt indbudt: 

I forbindelse med at dimittenderne afslutter deres uddannelse gives en opmærksomhed til 

en værdi af max 50,- til medlemmer af DSR Sjælland, når DSR deltager i dimissionen. 

 

Øvrige  

Der handles efter konduite. Der kan efter et konkret skøn, gives en opmærksomhed til en 

kollega, der har været aktiv eller er aktiv i organisationen. 

 

Beløbsrammen er max 300 kr. 

 

Økonomisk beregning: 

De fremlagte retningslinier skønnes holdt indenfor budgetrammen. Hertil skal lægges de 

personalemæssige ressourcer der anvendes til bestilling m.v. af blomster gavekort m.v.  

 

Revidering af politikken for opmærksomheder. 

Den vedtagne politik revideres i forbindelse med, at nyvalg til kredsbestyrelsen har fundet 

sted. 

 

Vedtaget af kredsbestyrelsen den 14.12.07. Revideret d. 17.06. og 26.08.13, 09.12.14, 28.09.15, 

19.06.18, 23.04.19 
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Politik for den ordinære generalforsamling  
 

Kredsbestyrelsens vision med politikken er:  

• at medlemmerne får indblik i, hvad der har optaget 

organisationen i den forgangne generalforsamlingsperiode, 

• der sættes et reelt fokus på arbejdet, herunder særligt 

indsatsområderne, i DSR Kreds Sjælland, 

• at organisationen fremstår som en involverende og 

demokratisk organisation, hvor medlemmerne har 

indflydelse, 

• der skal skabes rammer for, at flest mulige deltagere 

kommer til orde, 

• generalforsamlingen skal være tilgængelig, således at flest 

mulige medlemmer har mulighed for at deltage, 

• at generalforsamlingens deltagere oplever kredsbestyrelsen 

som dialogskabende, engagerende og involverende, 

• at generalforsamlingen opleves som en social og rar 

oplevelse, hvor det faglige fællesskab er det bærende 

element. 

• som den mest arbejdspladsnære politiker er det afgørende, 

at TR bliver involveret aktivt i/på generalforsamlingen. 

• At vores samarbejdspartnere bliver synlige. 

• En tidlig iscenesættelse af GF er væsentlig med henblik på 

at skabe interesse og fremmøde. 

• Der skal ske en evaluering af generalforsamlingen.   

 

Kredsbestyrelsen finder det værdifuldt, at medlemmerne 

oplever: 

• Debat og drøftelse vedkommende og involverende 

• generalforsamlingen som en vej til de politisk valgte 

aktører i Kredsbestyrelsen med henblik på at sikre 

inddragelse og indflydelse 

 

Mål:                               Kredsbestyrelsen ønsker, at: 

• min. 5 % af de aktive medlemmer deltager i 

generalforsamlingen 

• 50 % af alle tillidsrepræsentanter(TR), 

arbejdsmiljørepræsentanter(AMIR) deltager 
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• generalforsamlingen opleves dynamisk og debatterende 

 

Rammer:  Kredsen skal understøtte medlemmernes transportmæssige 

udfordringer i forhold til generalforsamlingen. Der skal vises 

hensyn til de, der tager offentlige transportmidler.  

 

 

Årets tema på generalforsamlingen er: 

Arbejdsmiljø/Faglig forsvarlighed 

 

 Det er besluttet, at pressen, DLF, BUPL, SHK, SLS, 

Lederforeningen og andre kredse skal inviteres til at sende en 

repræsentant. 

 

 Det skal fremgå tydeligt, hvornår generalforsamlingen starter. 

 

Evaluering:   Evalueringen skal ske umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

Revidering:   Politikken revideres 1 gang årligt i forbindelse med den politiske 

beslutning om mål og vision for den ordinære generalforsamling.  

 

 

 

Vedtaget på kredsbestyrelsesmøde d. 07. maj 2012 
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Politiske beslutninger 

1. Sygeplejerskeprisen i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland 

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland vil på den årlige generalforsamling uddele 

Sygeplejerskeprisen på 5000 kr. kroner. 

 

Formålet med Sygeplejerskeprisen 
• At skabe fokus omkring og synliggøre, at arbejdet som sygeplejerske er mangfoldigt.  

• At anerkende den indsats, som sygeplejersker dagligt yder i forhold til at 

videreudvikle sygeplejen til gavn for patienter, borgere, pårørende, kolleger, 

studerende og elever 

• At anerkende, at det kollegiale fællesskab på en arbejdsplads trives og udvikles 

bedst, når der er socialt og fagligt engagerede kolleger, som gør en positiv forskel 

 

Prisen uddeles til en sygeplejerske eller en gruppe af sygeplejersker, som har gjort en særlig 

indsat ift. sygeplejen på et område eller har gjort en forskel på arbejdspladsen, som en god 

kollega/kollegaer. 

 

Kredsbestyrelsen har besluttet, at der skal nedsættes et bedømmelsesudvalg med følgende 

sammensætning: 

 

Sammensætning af bedømmelsesudvalget 

Der blev fra bestyrelses side ytret ønske om, at bedømmelsesudvalget, skulle sammensættes 

bredt. 

TR og SiR/Amir er for begges vedkommende valgte til deres tillidshverv og har forskellige 

fokus områder på arbejdspladsen. 

De øvrige repræsentanter i bedømmelsesudvalget dækker professionen bredt, samt der er 

repræsentation fra bestyrelsen. 

 

• En TR fra primærområdet 

• En TR fra sekundær området 

• En SiR/Amir 

• En TR fra sundhedsplejen 

• En fra uddannelsesområdet 

• En leder(det valgte medlem for lederforeningen i Kreds Sjælland ville være oplagt) 

• En sygeplejestuderende udpeget af SLS 

• Et kredsbestyrelsesmedlem 
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• Kredsformanden 

 

Kriterier for Sygeplejerskeprisen: 

Den/de, som indstiller til prisen skal være medlem af DSR. 

Den/de indstillede skal være medlem af DSR. 

Arbejdsstedet skal være beliggende i Kreds Sjælland. 

 

 

Indstillingen skal overholde følgende kriterier: 

• Accept fra den indstillede om at blive indstillet 

• Navn, adresse, medlemsnr. og tlf.nr. på den/de indstillede 

• En kort beskrivelse af indsatsen, der kan begrunde en pristildeling i relation til 

formålet med prisen 

• En angivelse af, på hvilken måde indsatsen har udviklet sygeplejen eller 

arbejdspladsen 

• Accept fra den/de indstillede om, at indstillingen offentliggøres. 

• Indstillingen til Sygeplejerskeprisen må max være på 1 A4 side og mailes til 

kredskontoret senest XXX på mail sjaelland@dsr.dk eller bs@dsr.dk 

 

Det skal oplyses, at prisen er skatte pligtig. 

 

Det er ud fra kriterierne at bedømmelsesudvalget foretager deres valg. 

  

2. Udpegning af delegerede og observatører til FTF’s kongres  

- for kongresperioden XXX 
Situation 

Der skal finde en udpegning sted af delegerede og observatører til FTF’s kongres for 

kongresperioden XXX 

I HB er der taget følgende beslutning om fordeling af delegerede: 

HB                                                                        12 delegerede 

SLS     1 delegeret 

Lederforeningen    1 delegeret 

 

Dansk Sygeplejeråd, Centralt 

1. og 2. næstformand   (2 delegerede) 

3 repræsentanter fra sekretariatet  (3 delegerede) 

 

Kredsene 

Hovedstaden    2 delegerede 
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Sjælland     2 delegerede 

Syddanmark    2 delegerede 

Midtjylland    2 delegerede 

Nordjylland    2 delegerede 

FRD     1 delegeret 

 

Det vil sige, at Kreds Sjællands 2 HB-medlemmer på forhånd er udpeget. 

 

 Kredsbestyrelsen har besluttet d. 11.11.09. 

At det bliver de 2 kredsnæstformænd, som udpeges til de 2 pladser som FTF delegeret. 
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3. Procedure for valg af fanebærer. 

 

Der skal udpeges 2 fanebærer som skal følge faneregulativet for Dansk Sygeplejeråd. 

 

Kredsbestyrelsen har besluttet, at der skal udpeges 2 fanebærer på det konstituerende møde i 

forbindelse med nyvalg i og blandt kredsbestyrelsesmedlemmer. 

 

Revision i forbindelse med nyvalg. 

 

Godkendt af kredsbestyrelsen d. 24.08.09 

 

4. Valg af regnskabskontrollanter. 

 

Valg af folkevalgte regnskabskontrollanter samt suppleanter for disse 

 

Der skal på den årlige generalforsamling vælges 2 regnskabskontrollanter samt suppleanter 

for disse for et år af gangen. 

 

• At adm. indstiller potentielle kandidater til såvel regnskabskontrollant - samt 

suppleant posterne til kredsbestyrelsen, hvorefter kredsbestyrelsen beslutter, hvem 

de vil indstille til valg på generalforsamlingen. 

 

Vedtaget af kredsbestyrelsen d. 24.08.09 

 

5. Sundhedsforsikringer og personalegoder 

 

Kredsbestyrelsens holdning er, at der ikke skal ske træk på midler til lokal løndannelse til 

brug af velfærdsydelser. Skal vores medlemmer have velfærdsydelser, står det 

arbejdsgiver frit for at tilbyde dette vederlagsfrit. 

 

Vedtaget af kredsbestyrelsen d. 11.11.08 

  

  


