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Oplysninger om Dansk Sygeplejeråd 

Formål 
Dansk Sygeplejeråds formål er at samle Danmarks sygeplejersker til varetagelse af disses fag-
lige, løn- og ansættelsesmæssige og organisatoriske interesser. Dette formål søges bl.a. opnået 
ved at; 

• føre forhandlinger med myndigheder og arbejdsgivere om løn, ansættelses- og pensi-
onsforhold for sygeplejersker

• arbejde for sygeplejens fortsatte udvikling gennem en styrkelse af uddannelsen og forsk-
ningen i sygeplejen

• afholde kurser og møder samt at formidle information af faglig og organisatorisk art
• udgive et tidsskrift for sygeplejersker
• etablere samarbejde med organisationer i ind- og udland og
• markere sygeplejefaglige synspunkter i dansk sundhedspolitik

Dansk Sygeplejeråd har godt 76.500 medlemmer pr. 31/12 2016. 

Øverste myndighed 
Kongressen er Dansk Sygeplejeråds øverste besluttende myndighed og består af fem kredsbe-
styrelser, formand, to næstformænd samt repræsentanter fra Lederforeningen og Sygeplejestu-
derendes Landssammenslutning. Der afholdes ordinær kongres hvert andet år. Dansk Sygeple-
jeråds hovedbestyrelse udgøres af fem kredsformænd, fem 1. kredsnæstformænd, en formand 
for Lederforeningen og en formand for de sygeplejestuderende, Dansk Sygeplejeråds formand 
og to næstformænd.  

Organisation 
Dansk Sygeplejeråd Telefon: +45 33 15 15 55 
Sankt Annæ Plads 30 Telefax: +45 33 15 24 55 
1250 København K Internet: www.dsr.dk 
CVR-nr. 54928815 E-mail: dsr@dsr.dk

mailto:dsr@dsr.dk
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Hovedbestyrelse: Regnskabskontrollanter: 
Grete Christensen, formand Jan Otkjær  
Anni Pilgaard, 1. Næstformand Gert Mosbæk 
Dorte Steenberg, 2. næstformand 

Vibeke Westh, Kredsformand for Kreds Hovedstaden 
Charlotte Engell, 1.-kredsnæstformand for Kreds Hovedstaden 
Helle Roland Dirksen, Kredsformand for Kreds Sjælland 
Ulla Birk Johansen, 1.-kredsnæstformand for Kreds Sjælland 
John Christiansen, Kredsformand for Kreds Syddanmark  
Line Gessø Storm Hansen, 1.-kredsnæstformand Kreds Syddanmark  
Anja Laursen, Kredsformand for Kreds Midtjylland 
Bente Alkærsig Rasmussen, 1.-kredsnæstformand for Kreds Midtjylland  
Jytte Wester, Kredsformand for Kreds Nordjylland 
Helle Kjærager Kanstrup, 1.-kredsnæstformand for Kreds Nordjylland 
Rasmus Vincent Dedenroth, formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) 
(fratrådt 23.05.16) 
Morten Lendal Petersen, formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) (til-
trådt 24.05.16, fratrådt 30.06.16) 
Helle Yndgaard Storm, formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) (tiltrådt 
01.07.16) 
Irene Hesselberg, formand for Lederforeningen 

Adm. Direktør: 
Anne Granborg 

Revisor: 
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
Til Hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Sygeplejeråd for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet ud-
arbejdes efter god regnskabsskik, herunder lov om fonde og visse foreninger og Dansk Sygeple-
jeråds Love jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passi-
ver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er 
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregn-
skabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for 
revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi 
har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfat-
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-
sion.  

Hovedbestyrelsens ansvar for årsregnskabet 
Hovedbestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende bil-
lede i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Hovedbestyrelsen har endvidere an-
svaret for den interne kontrol, som Hovedbestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et 
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er Hovedbestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens 
evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, 
samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmin-
dre Hovedbestyrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke 
har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåteg-
ning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en 
garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om 
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlin-
formation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan 
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet 
har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af 
årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revi-
sion og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og op-
retholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  
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• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som re-
aktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation for-
årsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet be-
svigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildled-
ning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne ud-
trykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af Hovedbestyrelsen, er
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som Hovedbe-
styrelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om Hovedbestyrelsen udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regn-
skabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede re-
visionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan
skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at
der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på op-
lysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, mo-
dificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er op-
nået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold
kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herun-
der noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen 
og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregn-
skabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent-
lig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysnin-
ger i henhold til god regnskabsskik. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har 
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  
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Ledelsesberetning for Dansk Sygeplejeråd 2016 

1. Aktiviteter i 2016

Medlemsudvikling 2016 
Som det ses af figur 1, har Dansk Sygeplejeråd i løbet af 2016 haft en stigning i antallet af er-
hvervsaktive medlemmer fra 55.184 pr. 1.1.2016 til 55.639 pr. 1.1.2017. Ved indgangen til 2016 
var 1.413 uden beskæftigelse på grund af orlov (barsel mv.), uddannelse eller ledighed. Udvik-
lingen for disse medlemsgrupperinger fremgår af afsnit 4. Hoved- og nøgletal.

Figur 1. Antal erhvervsaktive medlemmer i Danske Sygeplejeråd i 2016 fordelt på beskæfti-
gede og uden for beskæftigelse 

Udviklingen i antallet af studerende er steget og medlemstallet pr. 1.1.2017 er på 8.147, som er 
det højeste medlemstal i SLS nogensinde. I nedenstående figur 2 ses udviklingen i medlemmer 
af SLS i 2016. 

Figur 2. Antal medlemmer i Sygeplejestuderendes Landssammenslutning i 2016 
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Politiske indsatsområder 
 
Et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum 
Udviklingen af det nære sundhedsvæsen var et stort sundhedspolitisk emne i 2016 og Dansk 
Sygeplejeråd gav sit indspark til debatten med udspillet ”Et sammenhængende sundhedsvæsen med 
mennesket i centrum”. 
 
Udspillets vision er, at det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal - med udgangs-
punkt i det enkelte menneske - give alle forudsætningen for et godt og sundt liv. Udspillet er 
bygget op om tre temaer, der hver især følges op af en række konkrete anbefalinger til et mere 
sammenhængende sundhedsvæsen. Temaerne i udspillet er: 
 

• Mennesket i centrum 
• Fokus på høj kvalitet og faglighed 
• Sundhedsvæsenet som innovativ samfundsinstitution 

 
Folkemødet 
For at skabe synlighed omkring DSR, samt skabe og vedligeholde netværk, har DSR siden 2011 
deltaget på Folkemødet på Bornholm. I 2016 indgik DSR i”Det Fælles Sundhedstelt” sammen 
med 13 andre organisationer på sundhedsområdet. Der blev i alt afholdt 15 arrangementer i Det 
Fælles Sundhedstelt. DSR var tovholder for arrangement om ”Det meningsfulde patientforløb”, 
”Sundhedspolitisk speed-debating” og løbende happenings i en af standene før og efter arran-
gementet, hvor publikum kunne opleve DSR’s interaktive patientforløb og gå i både patientens 
og sygeplejerskens fodspor. 
 
Ledelseslaboratorium 
I oktober afholdt DSR et ledelseslaboratorium i forbindelse med udvikling af DSR’s fremtidige 
retning og pejlemærker for sundhedsfaglig ledelse i et bæredygtigt perspektiv. En gruppe af 
strategisk sygeplejefaglige ledere fra sundhedsvæsenet, forskere og virksomhedsledere deltog i 
en eksperimenterende form, hvor udfordringer og muligheder i vilkår og rammer for bæredyg-
tig ledelse blev drøftet, undersøgt og nytænkt. Målet var i fællesskab at udvikle de vigtigste bud 
på pejlemærker for sundhedsfaglig ledelse i et bæredygtigt perspektiv. I arbejdet med pejle-
mærkerne er der indgået et strategisk partnerskab med professor Steen Hildebrandt. 
 
Demensalliancen 
Dansk Sygeplejeråd har også i 2016 bidraget aktivt til samarbejdet i Demensalliancen. Sammen 
med de øvrige organisationer i alliancen har Dansk Sygeplejeråd fået sat demens på den politi-
ske dagsorden under visionen ”Aldrig alene med demens”. Arbejdet kulminerede med en poli-
tiske bredt forankret demenshandlingsplan, der blev vedtaget i slutningen af 2016, hvor der 
blev afsat en halv milliard kroner til demensområdet i Danmark.  
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Psykiatriområdet 
DSR trådte i 2016 ind i Psykiatrialliancen, som er et netværk af organisationer, der arbejder med 
eller omkring psykiatriområdet. Medlemsorganisationerne repræsenterer en bred skare af bru-
gere, pårørende og faggrupper inden for forebyggelse, behandling og sociale tilbud. Formålet er 
at medvirke til at forstærke og forbedre indsatsen omkring psykiske lidelser. 
 
På baggrund af tragiske hændelser med vold og drab i psykiatrien på bosteder, afholdt DSR en 
fokusgruppe med en lang række TR, FTR og ledere fra behandlings- og socialpsykiatrien. Fo-
kusgruppen og efterfølgende samarbejde gav input til en række politiske anbefalinger om bl.a. 
voldsforebyggelse, generelle kvalitetsforbedringer og behov for kompetenceløft af psykiatrien. 
Der har ligeledes været afholdt møde med de regionale psykiatridirektører om introduktion af 
avancerede psykiatriske sygeplejersker i psykiatrien. Planen er opstart af et udviklingsprojekt.  
 
 
Sygeplejefaget i udvikling 
 
Nye nationale mål for kvalitet 
I forlængelse af udfasningen af Den Danske Kvalitetsmodel afholdt Dansk Sygeplejeråd i maj 
og juni 2016 to informations- og debatmøder om de nye nationale mål for kvalitet. Over de to 
dage deltog ca. 300 medlemmer herunder bl.a. afdelings-, kvalitets- og udviklingssygeplejer-
sker. Fokus for dagene var en præsentation af de nye kvalitetsmål fra Danske Regioner og 
Sundheds- og Ældreministeriet samt et regionalt og kommunalt blik på forventet betydning for 
lokal praksis. 
 
Arbejdsmiljø blandt sygeplejersker – sammenhæng med styringsmekanismer og patientsik-
kerhed/kvalitet 
Antologien ’Bladet fra munden – mod og vilje til et godt arbejdsliv’ blev lanceret i januar 2016. 
Efterfølgende har der været afholdt temadage for bestyrelser i kredse og Lederforening for at 
styrke bestyrelsesmedlemmerne i at tilegne sig antologiens viden og indsigt. Tanken var, at om-
sætte den fælles viden fra antologien i det lokale politiske arbejde. De fleste bestyrelser arbejder 
fortsat videre på baggrund af temadagen og har udvalgt særlige indsatsområder. Der er endvi-
dere udviklet et webinar om antologien for også at brede kendskabet ud til de faglige konsulen-
ter i DSR. 
 
Samarbejdet med faglige selskaber i 2016 
De faglige selskabers viden har stor betydning for DSR’s arbejde, hvor der samarbejdes om ud-
vikling af relevante indsatsområder, høringssvar, rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker 
mv. 
 
I november blev der afholdt en konference for at diskutere og planlægge, hvordan faglige sel-
skaber kan udvikles. Udviklingen skal sikre, at de faglige selskaber også i fremtiden er aner-
kendte og respekterede i sundhedsvæsenet, samt relevante og attraktive for medlemmerne. 
 
Sundhedsplejerske området 
Der har i 2016 været en tværprofessionelt samarbejde mellem 11 organisationer, som opfølgnin-
gen på en kongresbeslutning fra 2014 om fokus på børn og unges mentale sundhed. Produktet 
fra samarbejdet blev en debatartikel og en pjece: Styrk den tværprofessionelle indsats. Guide til rela-
tionel koordinering i den tidlige indsats på skolerne.  
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DSR analyse har foretaget en spørgeskemaundersøgelse i august 2016 blandt alle ledere af 
sundhedsordninger for børn og unge med henblik på en opfølgning på tidligere undersøgelser 
om sundhedsplejerskernes tilbud. Undersøgelsesresultaterne bruges til argumentation for brug 
af sundhedsplejerskernes kompetencer fremover. 
 
Avancerede kliniske sygeplejersker i kommunerne 
Dansk Sygeplejeråd har fortsat haft politisk fokus på at fremme avancerede kliniske sygeplejer-
sker, ikke mindst som en del af løsningen i et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Sy-
geplejersker med udvidede kompetencer kan og skal spille en større rolle i forhold til dels bor-
gere med multiple kroniske sygdomme eller borgere med mindre lidelser, idet det kan give 
mere sikker og omkostningseffektiv pleje og behandling. 
 
Der er blandt andet udarbejdet en publikation, hvor Dansk Sygeplejeråd har samlet en række 
artikler om avanceret klinisk sygepleje og sygeplejersker, der er frontløbere i udvikling af syge-
plejerskens rolle. 
 
DSR har derudover indledt et arbejde med 8 kommuner fra hele landet omkring behovet for at 
indføre en ny stillingstype i kommunerne som avanceret klinisk sygeplejerske, som på bag-
grund af en målrettet uddannelse har udvidede kompetencer og beføjelser til at varetage en 
række opgaver på avanceret niveau.  
 
Ny grunduddannelse i sygepleje - en realitet 
I 2016 blev revision af Grunduddannelsen for sygeplejersker godkendt. De væsentligste æn-
dringer er at den nationale studieordning er afskaffet, 7 semestre frem for 14 moduler, autorisa-
tion gives fremover på baggrund af bekendtgørelsen, dvs. at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke 
skal godkende studieordninger, men alene orienteres om ændringer. Det stiller større krav til 
uddannelsesudvalgene om at vurdere studieordningerne. I forhold til det indholdsmæssige er 
der et øget fokus på bl.a. refleksivitet og at kunne se helheder, og nye slutkompetencer som Kli-
nisk beslutningstagen, klinisk lederskab og det at kunne diagnosticere. 
 
Læringskonference 
DSR afholdt igen i 2016 en Læringskonference med 400 deltagere fra alle sundhedsprofessio-
nerne. Fokus for denne konference var tværprofessionalitet, det at kunne samarbejde og be-
sidde tværfaglig forståelse. Læringskonferencerne er en stor succes og planlægges i samarbejde 
med interessenter fra Sundhedskartellet, Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Pro-
fessionshøjskolen Metropol 
Målgruppen er kliniske vejledere, undervisere og studerende indenfor sundhedsfagene. 
 
Medlemmerne og organisationen 
 
Sammen om DSR 
Kongressen besluttede i maj 2016 at iværksætte et organisationsudviklingsprojekt – ”Sammen 
om DSR”. HB står i spidsen for projektet, der afvikles i en åben og inddragende proces, hvor 
medlemmerne, tillidsvalgte, politikere og medarbejdere har kunnet udfordre og inspirere hin-
anden på kryds og tværs. Allerede planlagte aktiviteter som FTR seminar, Lederlaboratorium, 
FS konferencen, Generalforsamlingerne samt møder og politiske cafeer for tillidsvalgte, har væ-
ret inddraget i projektet. Derudover har der været afholdt kick-off for formandskaberne og den 
administrative ledelse, workshop for HB om facilitering af involverende processer samt lokale 
processer i KB og sammen med medlemmerne. Der er endvidere udviklet en værktøjskasse om 
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facilitering målrettet til politisk valgte, FTR og TR. Den involverende proces afsluttes med et 
Udviklingslaboratorie hvor der formuleres bud på pejlemærker for fremtidens DSR. 
 
Sygeplejersken relanceret med en ny faglig sektion 
Dansk Sygeplejeråds medlemsblad Sygeplejersken undergik i året en gennemgribende forny-
else og i marts blev tidsskriftet relanceret med en ny redaktionel profil og et nyt magasindesign.  
 
Som en del af fornyelsen blev bladets sygeplejefaglige indhold styrket med sin egen tidsskrifts-
sektion, Fag&Forskning, der udkommer sammen med Sygeplejersken fire gange om året. Sam-
tidig lanceredes det dynamiske onlineunivers Fag&Forskning på dsr.dk, som supplerer det 
trykte tidsskrift med daglige nyheder, forskningsartikler og blogs om sygeplejen. 
 
Strategien bag Sygeplejerskens nye redaktionelle linje lægger vægt på, at de to trykte sektioner 
tilsammen giver medlemmerne af DSR et dagsordensættende magasin om sygeplejerskers ar-
bejdsliv og fællesskaber samt fire årlige tidsskriftssektioner, der med inddragelse af sygeplejens 
faglige frontløbere formidler den nyeste viden om fagets udvikling og nye metoder.  
 
Værdien af medlemskabet 
Fastholdelse og rekruttering af medlemmer er fortsat et fælles prioriteret indsatsområde. Ind-
satsen handler om synlighed, medlemmernes tilfredshed med værdien af medlemskab og re-
kruttering af nye medlemmer. 
 
Der er arbejdet med en række prioriterede medlemsgrupper:  

 
Studerende 
DSR har sammen med SLS som noget nyt afviklet møder på 5 udvalgte skoler ”Første-
hjælp til et liv på SU” sammen med Lån & Spar og BAUTA. 
Herudover er der arbejdet med at forbedre invitation og materialer til ”Næsten færdig” 
møderne ved uddannelsens afslutning. 

 
Nyuddannede  
Vi arbejder fokuseret på at komme tættere på vores nyuddannede kolleger. Det sker 
f.eks. gennem opsøgende medlemsdialog, hvor vi kontakter de nyuddannede sygeple-
jersker i perioden fra lige før dimission til to år efter. 
Kreds Hovedstaden, kreds Sjælland og kreds Midtjylland følger op og ringer til de ny-
uddannede 3 -4 måneder efter de har afsluttet deres uddannelse for at knytte dem tæt-
tere til DSR. Det har medvirket til at reducere udmeldelsesraten med 50 %. Kreds Syd-
danmark og Kreds Nordjylland planlægger også at starte med at ringe til de nyuddan-
nede. 

 
Sygeplejersker med videreuddannelse 
Der arbejdes på, at medlemsgruppen får en stærkere faglig platform i DSR, samt at der 
udvikles medlemstilbud målrettet sygeplejersker med videregående uddannelse både 
centralt og lokalt. Der afholdes tværorganisatoriske dialogmøder med de studerende 
på de største kandidatuddannelser, hvor karrieremuligheder og løn- og ansættelsesvil-
kår er i fokus. 
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Karriereudvikling 
Inden for de seneste år har DSR lanceret karrieresamtaler til medlemmerne inden for 
emnerne ’jobsøgning’, ’karriereafklaring’ og ’efter-/videreuddannelse’. Derudover har 
DSR etableret et selvstændigt site ’Job og karriere’ på hjemmesiden, hvor medlem-
merne bl.a. kan hente inspiration til nye karriereveje og jobskifte.  

 
Tillidsvalgte – uddannelse og kompetenceudvikling 
På baggrund af HBs beslutning fra oktober 2015, arbejder vi på at udvikle og implementere den 
nye strategiske ramme for organisatorisk kompetenceudvikling for TR, FTR og AMiR i alle 6 
enheder.  
 
Der er pt. nedsat 11 tværgående arbejdsgrupper, der på vegne af fællesskabet udvikler forskel-
lige elementer af rammen, fx vores pædagogiske tilgang til praksisnær læring og det mindset og 
den kultur, vi som organisation skal udvikle for at realisere rammens fulde potentiale. Andre 
elementer, der er arbejdet med i 2016, vedrører kompetenceudvikling af AMiR, udvikling af 
konceptet for TR-kollegier og en ny opfølgningsmodel på TR grunduddannelsen.  
 
Udover det fælles tværgående arbejde, arbejdes der også lokalt med forskellige tiltag til udvik-
ling og implementering af rammen.  
 
Det fælles fokus for arbejdet er at skabe en tættere sammenhæng mellem den tillidsvalgtes læ-
ring, udvikling og dannelse samt daglige virke. Desuden betones betydningen af et større sam-
spil mellem DSR’s enheder i relation til kompetenceudviklingsindsatsen.  
 
Overenskomstforhandlinger og det nye forhandlingsfællesskab 
 
Det offentlige område 
OK15 på det statslige, kommunale og regionale område var treårig og implementering af forny-
elser af overenskomster og aftaler er fortsat ind i 2016. Hertil kommer planlægning og gennem-
førelse af aftalte periodeprojekter mellem parterne på det offentlige område med hhv. Danske 
Regioner, KL og Moderniseringsstyrelsen. 
 
Hele det offentlige område er præget af stor opmærksomhed på arbejdsgivernes lønpolitiske 
hensigtserklæringer i OK15 og hvilken betydning det vil få ved OK18, herunder for de regule-
ringsordninger der giver parallelitet til den private sektors lønudvikling. 
 
De overordnede politiske drøftelser om forberedelser, temaer og udfordringer ved OK18 i alle 
forhandlingsfællesskaberne på det offentlige område er begyndt. 
 
Forhandlingsfællesskabet og Sundhedskartellet  
På det kommunale og regionale område har DSR og Sundhedskartellet deltaget i samarbejdet i 
Forhandlingsfællesskabet vedr. de generelle aftaler og periodeprojekter. De generelle aftaler 
mellem det tidligere KTO og arbejdsgiverne hhv. Sundhedskartellet og arbejdsgiverne er blevet 
sammenskrevet og endeligt godkendt og underskrevet af organisationerne.  
 
De mest omfattende periodeprojekter er psykisk arbejdsmiljø, arbejdstid, MED og TR samt den 
danske aftalemodel. Men der er også aftalt en række øvrige projekter både i regi af Forhand-
lingsfællesskabet og i Sundhedskartellet.  
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De specielle organisationsforhandlinger varetages fortsat i Sundhedskartellet og her har der i 
2016 bl.a. været fokus på de aftalte specielle løn- og pensionsforbedringer til sygeplejerskerne 
og andre sundhedsgrupper som trådte i kraft den 1. april 2016. Der har bl.a. herunder været et 
omfattende opfølgningsarbejde vedr. kandidater om grænsedragning ift AC og deres organisa-
tioner. 
 
Det statslige område – DSR i CO10 og CFU  
2016 har været præget af, at det statslige forhandlingsfællesskab CFU har været mere aktiv end 
tidligere. Det har især været på to områder.  
 
For det første afholdt CFU en større politisk lønkonference om Ny løn i staten - det såkaldt nye 
lønssystem, der ganske vist har mange år på bagen. Det var første gang, at CFU afholdt denne 
type stor fælles aktivitet for alle medlemsorganisationerne og viser et mere åbent og lyttende 
CFU. Det har også haft betydning for opfølgninger i central- og medlemsorganisationerne, her-
under bl.a. DSR.  
 
For det andet har CFU været usædvanligt politisk aktiv på baggrund af stigende kritik fra med-
lemsorganisationer af den statslige arbejdsgiveradfærd i Moderniseringsstyrelsen og ministerier 
og styrelser. En adfærd som blev sat på spidsen med opsigelse af fridage og at styrelsen kom 
stærkt uheldigt afsted med et fokus på dovne og uduelige medarbejdere – såkaldte ’low perfor-
mers’. Det har afledt opsigelse af politisk deltagelse fra b-siden i væsentlige samarbejdsprojek-
ter med arbejdsgiverne fra forligene. Det har også medført stor aktivitet i medlems- og central-
organisationer. Bl.a. fik DSR vedtaget en stærkt kritisk resolution i form af åbent brev til finans-
ministeren på CO10s repræsentantskabsmøde i efteråret. 
 
Krav og temaer for overenskomstfornyelse påbegyndes tidligere på det statslige område end på 
det kommunal-regionale hvorfor HB allerede i slutningen af 2016 har påbegyndt drøftelser frem 
mod OK18.  
 
Det private område – OK17 
DSR forhandler ved OK17 overenskomstfornyelser for sygeplejersker ansat på privathospitaler 
og klinikker, i vikarbureauer, i hjemmeservice-/hjemmeplejeordninger, BST og sundhedsord-
ninger samt i Falck. 
 
Forberedelse af OK17 for privatansatte sygeplejersker har været i gang siden sommeren 2016 
med politiske strategidrøftelser og efterfølgende kravudtagelse i HB i november måned. Kra-
vene omfatter udover løn- og pensionsforbedringer fokus på arbejdsliv, arbejdsmiljø og med-
indflydelse samt faglighed og professionel udvikling. 
 
Medlemsdemokrati 
 
Kongres 2016 
Kongressen i 2016 blev afholdt under overskriften ”Et bæredygtigt sundhedsvæsen” med det 
ønske at sætte fokus på sygeplejerskers muligheder for at udøve sygepleje, som er fagligt for-
svarlig og af høj kvalitet. 
Kongressens delegerede mødtes i maj i Tivoli Kongres Center til debat om det politiske funda-
ment, der skulle danne fremtiden for DSR og vores medlemmer. Det skete med afsæt i de ind-
komne kongresforslag og politisk arbejdspapir.   
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Formandsvalg 
Formanden fortsætter på posten, da der ikke var modkandidater. Der blev derfor heller ikke af-
holdt formandsvalg.  
 

2. Kommentarer til resultatopgørelsen for 2016 
Årets resultat 
Årets resultat før overførte anvendte beløb fra fonde blev et overskud på 32,0 mio. kr. Efter 
overførte anvendte beløb fra fonde m.v., fondenes renter og afkast m.v., beskatning samt kon-
gresfastsatte og budgetterede henlæggelser udgør årets resultat for 2016 herefter et underskud 
på 1,9 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med forventningerne.  
 
Udgiftsfordeling i 2016 
I nedenstående figur er vist udgifterne i 2016 fordelt på hovedområder.  
 

 
 
 
Det fremgår af ovenstående figur, at 47,9 % af de samlede udgifter blev anvendt til ”personale-
udgifter” og 5,9 % blev anvendt til ”honorarer til politisk valgte”. Personaleudgifter og honorarer 
til politisk valgte er ikke henført til konkrete aktiviteter og posterne fremstår samlet i regnskabet. 
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I nedenstående figur er personale- og honorarudgiften, svarende til 53,8 % af Dansk Sygepleje-
råds samlede udgifter, yderligere specificeret. 
 

 

 

3. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er fra den 1. januar 2017 og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen 
af årsrapporten.  
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4. Hoved- og nøgletal  
 

Resultatopgørelse (1.000 kr.): 2012 2013 2014 2015 2016 
      
Resultat 6.068 11.730 11.508 -6.452 -1.883 
      
Indtægter 356.494 350.387 362.415 359.592 372.705 
Kontingentindtægter 301.663 303.216 309.477 314.929 318.698 
Øvrige indtægter 54.831 47.171 52.938 44.663 54.007 
      
Udgifter 321.124 331.211 332.021 348.050 340.727 
Forhandlingsområdet 33.484 32.487 35.484 35.435 34.741 
Organisatoriske aktiviteter 24.143 26.134 27.824 28.280 29.012 
Kommunikation 13.252 11.808 11.136 11.508 13.859 
Sundhedspolitiske og faglige aktiviteter 8.960 19.937 12.521 10.623 10.157 
Personaleudgifter og honorarer 154.576 157.232 165.234 171.161 180.110 
Honorar til politisk valgte 21.876 21.191 21.034 24.543 22.302 
Adm., IT, skat og afskrivninger 50.260 47.908 50.753 58.313 46.354 
Finansielle poster 11.486 9.317 3.327 3.589 0 
Øvrige udgifter 3.087 5.197 4.708 4.597 4.192 
      
Øvrige poster -29.302 -7.446 -18.886 -17.994 -33.861 
      
Balance      
Ejendomme 708.132 686.408 566.408 466.408 466.408 
Finansielle aktiver 196.491 193.239 244.661 417.275 473.820 
Formue 597.505 599.810 655.031 687.454 724.065 
      
Nøgletal:      
Garantifonden       
Ejendomme 705.522 684.908 564.908 464.908 464.908 
Finansielle aktiver 7.871 9.851 0 0 0 
Formue 249.138 239.150 284.119 331.646 366.127 
Konfliktformue pr. medlem 4.702 4.450 5.224 6.046 6.617 
      
Medarbejdere 288,7 287,5 299,9 308,8 306,9 
(Gennemsnitlig antal heltidsansatte)      
DSR-Centralt, inkl. politisk valgte 154,2 151,6 158,4 162,0 158,1 
DSR-kredse, inkl. politisk valgte 119,2 121,5 126,1 128,7 130,9 
Lederforeningens sekr., inkl. politisk valgte 11,8 10,9 11,9 13,8 13,4 
SLS, inkl. politisk valgte 3,5 3,5 3,5 4,4 4,5 
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2012 2013 2014 2015 2016 

100 % aktive 51.492 52.319 52.703 52.949 53.365 
Øvrige aktive 1.491 1.425 1.680 1.903 1.969 
Passive/Seniorer 11.526 11.492 11.380 11.439 11.572 
Studerende 7.301 7.645 7.852 8.021 8.057 
Udland og øvrige 1.114 1.126 1.069 1.047 999 
Samlet antal medlemmer ultimo  72.924 74.007 74.684 75.359 75.962 
      
Antal TR, ETR og FTR 1.322 1.286 1.299 1.285 1.326 
Ledere 4.211 4.188 4.411 4.308 4.296 
 
Note: Medlemstallene er registreret på valørdato.  

Kommentering af udvalgte hoved- og nøgletal 
 
Balance  
Det fremgår af nedenstående tabel, at Dansk Sygeplejeråds formue er øget med 36,6 mio. kr. fra 
i 2015 at udgøre 687,5 mio. kr. til at udgøre 724,1 mio. kr. i 2016. Garantifondens formue er fra 
2015 til 2016 steget med 34,5 mio. kr.  
 
I nedenstående tabel er vist Dansk Sygeplejeråds formueudvikling, samt hvordan denne er pla-
ceret i fonde m.v. for perioden 2012 – 2016. 
 
Dansk Sygeplejeråds formue og fonde 
 

1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 2016 
Dansk Sygeplejeråd Centralt 296.144 307.455 313.034 298.418 298.933 
Garantifonden 249.138 239.150 284.119 331.646 366.127 
Solidaritetsfonden 18.915 18.690 19.038 19.365 19.368 
Stipendiefonden 250 40 162 304 456 
DSR's kredse:      
Kredsene 33.058 34.475 38.679 37.721 39.181 
Formue i alt 597.505 599.810 655.031 687.454 724.065 

 
Garantifonden  
Garantifonden har til formål at sætte organisationen i stand til at føre forhandling og gennemføre 
en konflikt med et økonomisk sikkerhedsnet under. 
 
Garantifondens formue er i 2016 steget som følge af indtægter fra kontingentet. I forhold til 2008 
er Garantifondens formue steget, hvilket dels kan henføres til indbetaling af konfliktkontingent i 
perioden 2008 til 2011, og dels indbetaling og henlæggelse af Garantifondskontingentet, der blev 
besluttet på kongressen i 2010. Stigningen er i overensstemmelse med planen for genopbygning 
af Garantifondens formue.  
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1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 2016 

Garantifondens formue 249.138 239.150 284.119 331.646 366.127 
Konfliktkontingent *) 228 218 199 190 116 
Kontingent 29.814 30.697 31.399 31.963 32.416 
Formuens renter og afkast -7.128 -11.134 10.883 15.374 1.949 
Reg. værdipapirer, ejendomme 1.204 -18.634 2.488 0 0 
Konfliktudgifter 0 11.245 0 0 0 

 *) Betaling af restancer i forbindelse med konfliktkontingent fra 2008 – 2011. 
 
Solidaritetsfonden  
Solidaritetsfonden har gennem en lang årrække uddelt støtte til gavn for sygeplejersker og hu-
manitært arbejde over hele verden.  
 
Solidaritetsfondens retningslinjer trådte i kraft i 2010 og er ved udgangen af 2016 blevet justeret. 
Dette er sket for at sætte endnu større fokus på at støtte medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, der 
er ramt af sygdom eller sociale begivenheder.  
 
Fondens formål er ud over at yde støtte til medlemmer, der er ramt af sygdom eller lignende, at 
støtte humanitært arbejde, at fremme sundhed og forebyggelse, at støtte opbygningen af syge-
plejerskeorganisationer i andre lande samt at støtte lovligt varslede faglige organisationskonflik-
ter.  
 

1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 2016 

Solidaritetsfondens formue 18.915 18.691 19.038 19.365 19.368 

Kontingent 783 802 817 829 838 

Renter efter skat 479 466 1.619 747 317 

Uddelinger 1.080 1.139 1.108 1.249 1.152 
 
Stipendiefonden  
Dansk Sygeplejeråd henlægger årligt et beløb til Stipendiefondens formue. Stipendiefonden giver 
sygeplejersker og sygeplejestuderende mulighed for at deltage i faglige arrangementer, kurser og 
konferencer uden for Danmark. Sigtet er at understøtte sygeplejersker og sygeplejestuderendes 
indsigt i udviklingen inden for sygeplejen og derved bidrage til faglig udvikling af professionen.  
 
Stipendiefonden har i 2016 modtaget en donation udefra på 62 t. kr., som forøger fondens formue. 
  

1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 2016 

Stipendiefondens formue 250 40 162 304 457 

Midler modtaget udefra 0 0 0 0 -62 

Uddelinger 394 660 328 308 360 
 
Ud over ovenstående uddelinger uddeles bl.a. 163.000 kr. fra M.L. Jørgensen og Gunnar Han-
sens Fond som stipendier til 71 sygeplejerskers deltagelse i studiebesøg, konferencer mv. i ud-
landet. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Nærværende officielle årsrapport for Dansk Sygeplejeråd omfatter Dansk Sygeplejeråds centrale 
enhed samt Dansk Sygeplejeråds kredse. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, herunder fonde og visse for-
eninger og med regnskabsbestemmelserne i Dansk Sygeplejeråds love og de af Dansk Sygepleje-
råds hovedbestyrelse i 1987 vedtagne retningslinjer. Der er foretaget visse tilpasninger som følge 
af særlige foreningsmæssige forhold. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
Den nedenfor anførte anvendte regnskabspraksis beskriver, hvorledes regnskabsposter er op-
gjort, og hvad de indeholder. Beskrivelsen ”Anvendt regnskabspraksis” er opbygget med tre af-
snit, hvor første afsnit omhandler overordnede generelle principper med henblik på at forstå 
regnskabet og hvorledes poster indregnes i regnskabet. De to efterfølgende afsnit beskriver en-
keltposters regnskabsmæssige behandling for poster i henholdsvis resultatopgørelsen og i balan-
cen.  
 
Generelt om medtagelse i årsrapport og værdiansættelse 
Aktiver medtages i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
Dansk Sygeplejeråd, og aktivet kan værdiansættes pålideligt. 
 
Forpligtelser medtages i balancen, når Dansk Sygeplejeråd som følge af en tidligere begivenhed 
har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan værdiansættes pålideligt. 
 
Første gang værdiansættes aktiver og forpligtelser til kostpris. Derefter værdiansættes disse som 
beskrevet for hvert enkelt regnskabselement nedenfor. 
 
Ved medtagelse og værdiansættelse tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, 
inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
I resultatopgørelsen medtages indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger medta-
ges med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Kursgevinster og -tab på værdipapirer medtages 
efter realisationsprincippet. Overførsel til og fra særskilte egenkapitalposter af tidligere dispone-
rede beløb er i resultatopgørelsen foretaget efter opgørelsen af årets samlede indtægter og udgif-
ter. 
 
Principper for udarbejdelse af årsrapporten 
Årsrapporten udarbejdes på grundlag af regnskaber for Dansk Sygeplejeråds centrale enhed og 
Dansk Sygeplejeråds kredse. Udarbejdelse af rapporten sker ved sammenlægning af regnskabs-
elementer af ensartet karakter. Ved sammenlægningen foretages eliminering af interne indtægter 
og omkostninger og interne mellemregninger mellem Dansk Sygeplejeråds centrale enhed og 
kredsene samt kredsene imellem. De regnskaber, der anvendes til brug for sammenlægning, vil 
blive udarbejdet i overensstemmelse med Dansk Sygeplejeråds regnskabspraksis. 
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Resultatopgørelsen 
 
Kontingenter 
Kontingentindtægter omfatter årets kontingenter. Indbetalte kontingenter for det kommende år 
er medtaget i balancen under passiver.  
 
Indtægter fra øvrige aktiviteter 
Indtægter fra øvrige aktiviteter medtages i takt med, at de optjenes. Af øvrige aktiviteter kan bl.a. 
nævnes: 

o Serviceydelser 
o Ejendomsudlejning 
o Salg af lærebøger og publikationer 

 
Resultatet af disse aktiviteter udgøres af direkte henførbare indtægter og udgifter. Resultatet af 
den enkelte aktivitet er ikke et udtryk for et nettoresultat, idet der ikke foretages en medtagning 
af andel af fællesomkostninger, renter og afskrivninger. 
 
Finansielle poster 
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, udbytteindtægter, realiserede 
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og gældsforpligtelser samt tillæg og godtgørelser 
under acontoskatteordningen. 
 
Realiserede kursgevinster og -tab er opgjort som forskellen mellem den oprindelige anskaffelses-
sum og afståelsessum. 
 
Organisatoriske aktiviteter 
Organisatoriske aktiviteter omfatter bl.a. omkostninger afholdt til uddannelse af tillidsrepræsen-
tanter og kredsbestyrelsesmedlemmer samt øvrige organisatoriske kurser for foreningens valgte 
repræsentanter.  
 
Mødeaktiviteter og forhandlinger 
Udgifter til mødeaktiviteter og forhandlinger omfatter udgifter afholdt til foreningens kongres, 
øverste ledelse, internationalt samarbejde samt diverse administrative arbejdsgrupper mv. 
 
Sundhedspolitiske og faglige aktiviteter 
Sundhedspolitiske og faglige aktiviteter omfatter bl.a. støtte og tilskud til forskellige projekter, 
selskaber og faglige selskaber, udgifter til lederområdet samt diverse mødeudgifter vedrørende 
det sygeplejefaglige område. 
 
Personaleudgifter og honorarer til politisk valgte 
Personaleudgifter omfatter løn, gager og honorarer, sociale omkostninger, pensioner mv. til for-
eningens personale, herunder formandskab samt lønsumsafgift. Ydermere indgår omkostninger 
til personale- og lederuddannelse. Lønudgifter, der er direkte henførbare til øvrige aktiviteter, er 
medtaget under den pågældende aktivitet. 
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Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til administration af forenin-
gen, herunder møde- og rejseomkostninger for det administrative personale, forsikring samt kon-
torholdsomkostninger. 
 
Ekstraordinære poster 
Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som 
ikke hører under foreningens almindelige drift, og som derfor ikke forventes at være tilbageven-
dende. 
 
Skat 
Årets skat omfatter skat af årets forventede skattepligtige indkomst omfattende det skattepligtige 
resultat af erhvervsmæssig virksomhed, renter, udbytter samt kursgevinster og -tab. 
 
Den beregnede skat er ved overskudsdisponeringen belastet de særskilte egenkapitalposter, som 
den kan henføres til. 
 
Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, medtages i balancen op-
gjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt acontoskat. 
 
Udskudt skat medtages ikke i resultatopgørelse og balance, men oplyses alene i noten om even-
tualforpligtelser. Udskudt skat er den skat som udløses ved salg af foreningens aktiver til den 
regnskabsmæssige værdi. Udskudt skat værdiansættes efter den balanceorienterede gældsme-
tode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver 
og forpligtelser. Den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den plan-
lagte anvendelse af det enkelte aktiv. 
 
Henlæggelser og forbrug heraf 
Sidst i resultatopgørelsen tilbageføres kongresfastsatte og budgetterede henlæggelser og over-
føres dermed til de særlige fonde. Afkastet af disse fondes formuer samt afholdte udgifter, som 
skal dækkes af disse, tilbageføres ligeledes. 
Endvidere tilbageføres afholdte udgifter, som dækkes af tidligere års henlæggelser til øremær-
kede formål. 
 
Balancen 
 
Ejendomme    
Ejendomme værdiansættes til kostprisen med tillæg af til- og ombygningsudgifter. Ejendomme, 
hvis anskaffelsessum afviger til en forsigtigt skønnet markedsværdi pr. 31. december 2013, er dog 
justeret til denne skønnede markedsværdi.  
 
Når ejendomme realiseres så overføres opskrivningshenlæggelsen direkte til egenkapitalen.  
 
Der foretages ikke driftsmæssige afskrivninger på bygninger og særlige installationer, idet disse 
gennem løbende vedligeholdelse og renovering opretholder deres brugsværdi. Udgifter til ved-
ligeholdelse og renovering medtages som udgangspunkt i resultatopgørelsen. Væsentlige udgif-
ter til ombygninger, istandsættelser mv. medtages i balancen i anskaffelsesåret. 
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Driftsmateriel, inventar og IT- udstyr 
Driftsmateriel, inventar og IT- udstyr værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede 
af- og nedskrivninger. 
 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt om-
kostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
 
Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vur-
dering af aktivernes forventede brugstider: 
 
IT- udstyr      3 år 
Driftsmateriel og inventar     3 år 
Kunstgenstande      Ingen 
 
Aktiver med en kostpris under 12.900 kr. pr. enhed medtages som omkostninger i resultatopgø-
relsen på anskaffelsestidspunktet. 
 
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-tidspunk-
tet. Fortjeneste eller tab medtages i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger. 
 
Finansielle anlægsaktiver 
Værdipapirer medtaget under anlægsaktiver omfatter såvel børsnoterede som unoterede aktier. 
 
Værdipapirerne medtages og værdiansættes til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Såfremt 
der ikke eksisterer en officiel kurs, værdiansættes aktier til den bogførte indre værdi. 
 
Porteføljeaktier er værdiansat til kostpris. 
 
Urealiserede kursgevinster og -tab henlægges direkte til en kursreguleringsfond under egenka-
pitalen fordelt på de respektive kapitalkonti og fonde. Kursreguleringsfonden opløses i takt med 
realisation af værdipapirerne via medtagelse i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og 
udgifter.  
 
Varebeholdninger 
Varebeholdninger værdiansættes til kostpris efter fradrag for ukurans og nedskrivning som følge 
af langsom omsættelighed. 
 
Tilgodehavende 
Tilgodehavender værdiansættes til amortiseret kostpris, hvorved forstås nutidsværdien af frem-
tidige forventede indbetalinger. Det svarer sædvanligvis til nominel værdi med fradrag af ned-
skrivninger til imødegåelse af forventede tab. 
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Værdipapirer 
Værdipapirer medtaget under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, investe-
ringsbeviser og aktier, som værdiansættes til dagsværdi (børskurs) på balancedagen 
 
Urealiserede kursgevinster og -tab henlægges direkte til en kursreguleringsfond under egenka-
pitalen fordelt på de respektive kapitalkonti og fonde. Kursreguleringsfonden opløses i takt med 
realisation af værdipapirerne via indregning i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og 
udgifter. 
 
Egenkapital 
Egenkapitalen er opdelt i henhold til Dansk Sygeplejeråds loves forskrifter for fonde under egen-
kapitalen. 
 
Årets henlæggelser består af kongresfastsatte samt budgetterede henlæggelser. Endvidere over-
føres renter og afkast efter beskatning til den enkelte fond, hvor renter og afkast er optjent. Et 
eventuelt yderligere overskud disponeres frit. 
 
Prioritetsgæld 
Prioritetsgæld måles på tidspunktet for låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne pro-
venu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til 
amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den 
nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som 
en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode. 
 
Forudmodtagne indtægter 
Forudmodtagne indtægter medtaget under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resul-
tatføring i efterfølgende regnskabsår. 
 
Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse for 2016 
 

 
 

INDTÆGTER

1.000 kr. 1.000 kr.

2016 2015

Note

Kontingenter fra medlemmer 285.328 281.947

Kontingent Garantifonden 32.532 32.153

Kontingent Solidaritetsfonden 838 829

Kontingent fra foreninger 817 780

Serviceydelser 9.234 10.866
Akut fonden 35.394 32.792

Ejendomme:
  Indtægter 17.631
  Udgifter 23.578 5.947 -1.756

Finansielle poster:

  Indtægter 10.899

  Udgifter 8.491 2.405 -3.589

Andre indtægter og refusioner 210 225

Indtægter i alt 372.705 354.247
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UDGIFTER

1.000 kr. 1.000 kr.

2016 2015

Note

Kontingent til andre organisationer 14.560 14.004
Organisatoriske og faglige
aktiviteter 25.576 24.615
SLS 3.436 3.665
Lederforeningens sekretariat 10.297 10.633

Lommebog, emblemer m.v. 1.681 1.281

Dansk Sygeplejeråds Kursuscenter:

  Indtægter 13.375

  Udgifter 17.517 4.142 3.954

Mødeaktiviteter og forhandlinger 9.884 10.798

Sundhedspolitiske og faglige aktiviteter 8.480 8.899

Udbetalt fra fonde 1.677 1.724

Konsulenthonorarer 2.668 2.160

Repræsentation 218 268

Kommunikation 11.960 9.959

Honorarer til de politisk valgte 22.302 24.543

Personaleudgifter 177.442 169.001

Møde-, rejse- og administrationsomkostninger 5.987 7.432

IT-drift og WEB 16.399 23.454

Drift af lejede lokaler 21.376 21.466

Støtte til Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum 50 643

 Afskrivninger 5.819 5.502

 
Beregnet skat af årets skattepligtige 
indkomst og regulering tidligere år -3.227 -1.298

Udgifter i alt 340.727 342.705
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1.000 kr. 1.000 kr.

2016 2015
Note

Indtægter i alt 372.705 354.247

Udgifter i alt 340.727 342.705
Resultat før overførte anvendte beløb fra fonde 31.978 11.542

Fortjeneste ved salg af ejendom efter beskatning 0 24.180
Resultat før overførsel af anvendte beløb 31.978 35.722

Overført til eller anvendt fra fonde m.v. -30.297 -24.775

Fondenes renter og afkast m.v. efter beskatning -2.276 -16.121
Overskud før henlæggelser -595 -5.173

Kongresfastsatte henlæggelser -838 -829

Budgetterede henlæggelser -450 -450
Resultat før henlæggelse af fondens andele af overskud -1.883 -6.452

 

Regnskabsmæssigt overskud -1.883 -6.452

Der fordeles således:
Dansk Sygeplejeråd-C:
Kapitalkonto -3.341 -5.539
Henlagt til formålsbestemte konti 0 0

-3.341 -5.539
Dansk Sygeplejeråds kredse:

Kapitalkonto 1.458 -913
Tilbageført fra formålsbestemte konti 0 0

1.458 -913

I alt -1.883 -6.452
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Balance pr. 31. december 2016 
          

   
 

AKTIVER

Balance i Balance i
1.000 kr. 1.000 kr.

2016 2015
Note

Anlægsaktiver
1 Indretning af lejede lokaler 1.777 1.221
 Ejendomme 466.408 466.408
2 Driftsmidler, inventar og IT-udstyr 7.666 8.575

Materielle anlægsaktiver 475.851 476.204

3 Aktiebesiddelser 155.274 152.658
Finansielle anlægsaktiver 155.274 152.658

Anlægsaktiver i alt 631.125 628.862

Omsætningsaktiver
Varebeholdning 969 969

Deposita 1.876 1.857
Mellemregning med tilhørende aktiviteter 1.198 1.663
Andre tilgodehavender 10.752 14.599
Forudbetalinger 5.756 7.234
Periodiserede renter 594 489
Periodeafgrænsningsposter 0 0
Tilgodehavender 20.176 25.842

Værdipapirer 318.546 264.617

Likvide beholdninger 46.405 126.900

Omsætningsaktiver i alt 386.096 418.328

Aktiver i alt 1.017.221 1.047.190
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PASSIVER

Balance i Balance i
1.000 kr. 1.000 kr.

2016 2015
Note

Egenkapital
Dansk Sygeplejeråd-C 298.933 298.418
Garantifonden 366.127 331.646
Solidaritetsfonden 19.368 19.365
Stipendiefonden 456 304
Dansk Sygeplejeråds kredse 39.181 37.721

4 Egenkapital i alt 724.065 687.453

Hensættelse
Hensat til fratrædelseshonorarer 16.107 15.636

 Hensat i øvrigt 0 0
Hensættelse i alt 16.107 15.636

Gæld
Deposita og forudbetalte huslejer 957 939
Realkreditlån 166.133 173.810
Langfristet gæld 167.090 174.750

Kortfristet del af langfristet gæld 8.275 8.113
Bankgæld 47.234 96.895
Leverandørgæld 10.096 18.286
Skyldig skat og afgifter 1.242 1.265

5 Anden gæld 43.062 44.741
Periodeafgrænsningsposter 50 50
Kortfristet gæld 109.959 169.350

Gæld i alt 277.049 344.100

Passiver i alt 1.017.221 1.047.190

 
6 Garantier, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser  
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Noter        
         
         
         

  
 

1.      Indretning af lejede lokaler
Balance i 
1.000 kr.

Balance i
1.000 kr.

2016 2015

Anskaffelsessum
Saldo pr. 1. januar 4.168 4.976
Tilgang 918 293
Afgang 0 1.101
Anskaffelsessum pr. 31. december 5.086 4.168

Afskrivninger
Saldo pr. 1. januar 2.948 3.795
Årets afskrivninger 362 250
Afgang 0 1.098
Afskrivninger pr. 31. december 3.310 2.948

Bogført værdi pr. 31. december 1.777 1.221
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2.      Driftsmidler, inventar og IT-udstyr
Balance i 
1.000 kr.

Balance i
1.000 kr.

2016 2015

Den regnskabsmæssige værdi specificeres således:
Anskaffelsessum
Saldo pr. 1. januar 61.853 57.087
Tilgang 4.567 6.885
Afgang 38.328 2.119
Saldo pr. 31. december 28.092  61.853

Afskrivninger
Saldo pr. 1. januar 53.278 50.178
Reg. til primo 19 0
Årets afskrivninger 5.457 5.252
Afgang 38.328 2.152
Saldo pr. 31. december 20.426 53.278

Regnskabsmæssig værdi 31. december 7.666 8.575

3.      Aktiebesiddelser

Dansk Sygeplejeråd-C Antal styk Anskaffelsessum
Regnskabs-

mæssig værdi

Aktier optaget til kursværdi
Lån og Spar Bank A/S 68.946 7.572 31.370

Aktier optaget til indre værdi
Sygepl. Fritidsboliger A/S 4.050 5.292 4.022

Aktier optaget til kostpris
LB Forsikring A/S 9.280 118.881 118.881
Hotel Koldingfjord A/S 1.000 1.000 1.000

10.280 119.881 119.881

I alt aktier pr. 31. december 2016 83.276 132.745 155.273
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4.      Egenkapital
Overført
resultat Opskrivninger Henlæggelser I alt

Dansk Sygeplejeråd-C
Saldo pr. 1. januar 2016 175.727 111.858 10.833 298.418
Årets bevægelser -3.341 4.631 -775 515
Saldo pr. 31. december 2016 172.386 116.489 10.058 298.933

Garantifonden
Saldo pr. 1. januar 2016 331.646 0 0 331.646
Årets bevægelser 32.523 0 0 32.523
Renter og afkast efter beskatning 1.959 0 0 1.959
Saldo pr. 31. december 2016 366.128 0 0 366.128

Solidaritetsfonden  
Saldo pr. 1. januar 2016 19.365 0 0 19.365
Årets bevægelser 3 0 0 3
Saldo pr. 31. december 2016 19.369 0 0 19.369

Stipendiefonden
Saldo pr. 1. januar 2016 -144 448 0 304
Årets bevægelser 152 0 0 152
Regulering vedr. tidligere år 0 0 0 0
Saldo pr. 31. december 2016 8 448 0 456

Dansk Sygeplejeråds kredse
Saldo pr. 1. januar 2016 37.517 -9 212 37.721
Årets bevægelser 1.458 2 0 1.460
Saldo pr. 31. december 2016 38.975 -7 212 39.181
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5.      Anden gæld
Balance i 
1.000 kr.

Balance i
1.000 kr.

2016 2015

Feriepengeforpligtelse 29.556 28.662
Diverse gæld 13.508 16.079

43.064 44.741

6.      Garantier, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Afgivne garantier over for andre organisationer overstiger ikke 28.907 t.kr. 
 
Ejendommen Kvæsthuset ligger til sikkerhed for realkreditlån på i alt 179.864 t.kr.  
 
Der påhviler samlet leje- og leasingforpligtelser på 19.666 t.kr. Forpligtelsen ligger i kredsene. 
 
Foreningen har i skatteregnskaberne for 2014 og 2015 foretaget hensættelser til senere 
uddelinger til almennyttige formål. Hvis foreningen mod forventning ikke foretager 
uddelinger på samlet 3,5 mio. kr. inden 2020, vil der kunne fremkomme en skat, som ikke er 
afsat i årsregnskabet. 
 
Der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser i øvrigt. 
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