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Titel på  

kongresforslaget 

 
De Faglige Selskaber under DSR skal have mulighed for frikøb 
med refusion fra DSR-C i fornødent omfang 
 

Forslagsstiller 

 

Ken Strøm Andersen (Kreds Hovedstaden), Jannie Sternberg 

(Kreds Hovedstaden), Nanna Susé (Kreds Hovedstaden) og Jannie 

E. A. Hvilsted (Kreds Midtjylland) 

Kongresforslagets  

ordlyd 

At faglige selskaber under DSR får mulighed for at søge refusion, 
særligt når de skal ud på opgaver på vegne af DSR; men også 
gerne i andre sammenhænge. 
 
Umiddelbart forestiller vi os, at der skulle kunne foretages frikøb af 
formændene i de relevante selskaber en dag hver anden måned  
 

Motivation for  

kongresforslaget 

Hvad er et fagligt selskab? 
 

Kort og godt kan man sige, at et fagligt selskab kan tilbyde faglig 
udvikling og refleksion midt i et kollegialt sammenhold på tværs af 
landsdele og landegrænser. 
 
Der findes i dag 35 faglige selskaber, hvor det er muligt at udvikle 
egne og andres kundskaber og kvalifikationer, initiere ny viden og 
præge sundhedsudviklingen og den debat, der følger i dens køl-
vand.  
 
Både de faglige selskaber og Dansk Sygeplejeråd håber, at de fag-
lige selskaber i de kommende år vil blive så solidt funderet i syge-
plejerskers hverdag og den kliniske udvikling, at de i stadig tilta-
gende grad vil være at finde som naturlige interessenter i råd, 
nævn og udvalg, hvor de faglige selskaber kan bidrage med ek-
spertudtalelser og høringssvar på det ønskede niveau. Det er også 
hensigten, at de faglige selskaber i endnu højere grad skal formidle 
forsknings- og udviklingsarbejder, anvise de områder, der bør ud-
vikles og forskes i samt deltage i udarbejdelse af strategier for, 
hvordan den professionelle udvikling kan styrkes. 
 
Medlemmer af de faglige selskabers bestyrelser er ikke aflønnet og  
mange af bestyrelsesmedlemmerne bruger en del timer af deres fri  
tid på selskabet. Det gør de fordi de brænder for at sikre sygeplejen  
lige præcis inden for deres speciale, og ønsker at udbrede  
kendskabet til specialet.   
  
Vi har i flere år talt om sammen om DSR, og netop med dette for 
slag kan man sige at vi ser på hele organisationen.  

 
Udfordringen kommer i og med at der ikke er forhandlet nogen vil-
kårsaftale for de faglige selskabers bestyrelser og DSR. I de faglige 
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selskaber bliver vi ofte spurgt af DASYS og DSR C om vi kan del-
tage eller dele vores viden og ekspertise med omverden. Det vil vi 
selvfølgelig gerne dele ud af. 
 
Ligesom KB medlemmer får penge til ex aktiviteter ønsker FS be- 
styrelserne også penge til at udfører nogle aktiviteter, så det ex er  
muligt at frikøbe en formand en dag hver 2. måned, og til alt det  
arbejde der ligger i at løfte den opgave som vi startede med at be- 
skrive. 

 
Dette er altså med andre ord, et forslag om at rykke tættere sam-
men i bussen, og sætte handling bag sloganet “sammen om DSR”. 

 
I Norge er formændene for de faglige selskaber 100 % frikøbte, så 
vi er lidt bagud her i Danmark.  
 

  

Hovedbestyrelsens bemærkninger: 
Arbejdet i og med de faglige selskaber har været højt prioriteret i flere år. DSR og de faglige 
selskaber har igennem årene haft et vigtigt samarbejde med respekt for den gensidige uaf-
hængighed. I 2012 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem de faglige selskaber og 
DSR. 

 
DSR og de faglige selskaber har løbende drøftet samarbejdsformer, organisering og rekrut-
tering til de faglige selskaber. Sidste gang med et udviklingsprojekt efter DSR’s kongres 
2016 med temaet ‘Et stærkt fagligt fællesskab’. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med re-
præsentanter fra små og store faglige selskaber og DASYS. Der har bl.a. været drøftet for-
skellige administrative modeller, der også indebar en ændring af FS kontingenter, fx en 10-
kroners model. Formålet med arbejdsgruppen var at udvikle en ny administrativ model for de 
faglige selskaber med henblik på at frigive bestyrelsernes ressourcer til det faglige arbejde. 
Det lykkedes dog ikke at komme i mål. Dette skyldes bl.a., at der var meget forskellige øn-
sker på tværs af de faglige selskaber. 

 
DSR tilbyder i dag bl.a. de faglige selskaber en økonomipakke samt en kursus- og konferen-
cepakke. Her kan de enkelte faglige selskaber tilkøbe bistand fra DSR på de nævnte områ-
der. 
 
Diskussionen om frikøb for formænd for de faglige selskaber har desuden været drøftet gen-
tagne gange. 
 
Det er et forslag, der vil kræve en prioritering af økonomien. 

 

 

 

 


