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Forord

Den strategiske ramme for organisatorisk kompetenceudvikling for TR, FTR og AMiR 
blev vedtaget på HB i oktober 2015. 

Her kan du læse om rammen og hvordan den er tænkt som et redskab til at skabe struk-
tur, overblik og sammenhæng mellem lokale og centrale kompetenceudviklingstiltag for 
de tillidsvalgte.

Målgruppen for denne beskrivelse er medarbejdere og politikere i kredse og DSR-c, der 
beskæftiger sig med rådgivning, udvikling eller undervisning af TR, FTR og AMiR. 

Denne beskrivelse er et første bud. I takt med at vi udvikler og implementerer rammen 
og dennes indhold og aktiviteter, bliver vi måske klogere og får behov for at justere be-
skrivelsen, for at den bliver tilstrækkelig tydelig som redskab til at skabe sammenhæng, 
overblik og struktur i vores fælles indsats.
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Den strategiske ramme for 
organisatorisk kompetence-
udvikling af TR, FTR og AMiR 

DSR arbejder professionelt med udvikling af de tillidsvalgtes kompetencer, så de er klædt 
på til at varetage medlemmernes interesser på arbejdspladsen. Det vil til enhver tid ske på 
baggrund af politiske strategier samt administrative- og pædagogiske grundlag og redska-
ber. Endemålet vil altid være, at medlemmerne oplever en værdi af de tillidsvalgtes indsats.

De tillidsvalgte har, qua sygeplejen, et fælles professionsfagligt fundament. Det er en 
forudsætning, der giver erfaring og kompetencer, der kan bygges videre på i forhold til 
den organisatoriske kompetenceudvikling. 

Hvorfor en fælles ramme?
Rammen skal sikre fælles overblik og retning for DSR’s kompetenceudvikling af TR/
FTR/AMiR på alle niveauer og på tværs i organisationen. Både som et internt arbejds-
redskab og i formidlingen af vores tilbud til de tillidsvalgte. 

En fælles strategisk ramme for organisatorisk kompetenceudvikling er med til at understøtte 
en kultur i DSR, hvor vi sammen løfter opgaven med kompetenceudvikling af de tillidsvalgte. 

Sammenhængskraften er en vigtig forudsætning for at det lykkes. Det kræver, at kred-
sene og DSR-c arbejder strategisk og forpligtende sammen om at løfte kompetenceud-
viklingsopgaven. 

Illustrationen af rammen understreger sammenhængskraften og viser, hvordan hele 
organisationen spiller en aktiv rolle i de tillidsvalgtes kompetenceudvikling.

De tillidsvalgte spiller en vigtig rolle i at opfylde det overordnede formål, da de er DSR´s 
repræsentanter på arbejdspladserne og bindeled til organisationen. Det er igennem deres 
daglige virke at medlemmernes interesser varetages med udgangspunkt i medlemmernes 
arbejdsliv og i overensstemmelse med organisationens visioner og holdninger.
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Derfor skal DSR´s organisatoriske kompetenceudvikling til stadighed kvalificere de 
tillidsvalgte, så deres virke skaber værdi for medlemmerne samt matcher deres behov 
og den konstante udvikling i sundhedsvæsnet og samfundet. 
Det betyder, at de tillidsvalgte skal udvikle faglige, fagpolitiske, kommunikative- og 
sociale samt lærings- og studiekompetencer, som de relevant kan bringe i spil i de ofte 
komplekse situationer, de står i. 
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Hvad er målet med en fælles ramme?
At sikre fælles retning, overblik og sammenhæng i forhold til DSR’s 
samlede kompetenceudvikling af TR/FTR/AMiR.

Succeskriterier:
• At der er implementeret en fælles og forpligtende strategisk ramme for organisato-

risk uddannelse og kompetenceudvikling på tværs af kredse og DSR-c.
•  At kompetenceudvikling af TR/FTR/AMiR er understøttet, så den tilgodeser medlem-

mernes behov og udfordringerne på sygeplejerskernes arbejdspladser.
•  At ressourcerne anvendes relevant og optimalt i DSR’s fælles opgave med kompeten-

ceudvikling af TR/FTR/AMiR.
•  At realiseringen af rammen medfører et fælles pædagogisk kompetenceløft – i orga-

nisationen og i samspillet med de tillidsvalgte.
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Beskrivelse af rammen 

Rammen strukturerer den samlede kompetenceudvikling i 5 spor, som tematiserer cen-
trale omdrejningspunkter i den tillidsvalgtes virke. Dette er gjort for at skabe overblik 
over kompetencerne og for at kunne arbejde mere systematiseret og sammenhængen-
de med de enkelte spor.

Hvert spor har sin egen farve og indeholder en række forskellige aktiviteter. De 5 spor er:

1. Personlig udvikling som tillidsvalgt
2. Interessevaretagelse og indflydelse
3.  Politik og organisation
4.  Arbejdsmiljø
5.  Strategi, styring og organisationer

Den tillidsvalgtes kompetenceudvikling starter med en introduktionsaktivitet i kredsen, 
efterfulgt af en grunduddannelse henholdsvis for TR/FTR/AMiR. En gennemført grund-
uddannelse er forudsætning for, at den tillidsvalgte kan melde sig til aktiviteter udbudt 
af DSR-c. Dette gælder dog ikke AMiR med mere end 5 års erfaring.

Efter grunduddannelsen kan den tillidsvalgte bevæge sig fleksibelt mellem aktivite-
terne på tværs af sporene afhængigt af det aktuelle kompetenceudviklingsbehov. En 
aktivitet kan indeholde flere emner fra forskellige spor, og et emne kan optræde i flere 
spor. Aktiviteterne, der understøtter den samlede kompetenceudvikling, kan foregå 
centralt såvel som lokalt.

De første 4 spor henvender sig til den kompetente TR/FTR/AMiR, som kan vælge at for-
dybe sig i et spor eller deltage i aktiviteter på tværs af sporene. Det sidste spor (Strategi, 
styring og organisationer) henvender sig til den erfarne TR/FTR/AMiR. Her integreres 
de øvrige spors temaer og perspektiveres yderligere. 

Planlægningen af TR/FTR/AMiRs kompetenceudvikling foregår i dialog mellem kreds/
FTR og den tillidsvalgte, så vi sikrer det strategiske perspektiv på indsatsen.
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Beskrivelse af de enkelte 
elementer i rammen

Grunduddannelserne
Grunduddannelserne for TR, FTR og AMiR danner et fagorganisatorisk fundament. 
Forløbene er tilrettelagt med introduktion i kredsene, fælles modulopbygget uddannel-
se og opfølgning via enten kreds eller FTR.

Intro i kredsen Opfølgning
FTR/KredsGrunduddannelse
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De 5 spor

1. Personlig udvikling som tillidsvalgt
Den tillidsvalgte balancerer sit virke på en platform mellem medlemmerne, arbejds-
pladsen og fagforeningen. For at kunne opretholde balancen i relationerne er det 
derfor vigtigt, at den tillidsvalgte udvikler de personlige kompetencer, herunder relatio-
nelle, kommunikative og selvledende kompetencer. Kompetencer der er essentielle for 
kvaliteten og resultaterne af den tillidsvalgtes samspil med sine interessenter.

Den tillidsvalgtes evne til at opbygge og vedligeholde gode relationer er stadig vigtigere 
i en tid, hvor formelle roller og samarbejdssystemer ikke automatisk sikrer indflydelse 
og gennemslagskraft. Den tillidsvalgte skal derfor have kommunikative kompetencer 
til at skabe forståelse, dialog og formidle overbevisende i samarbejdet med medlem-
mer, ledelse, resten af DSR og andre samarbejdspartnere. 

Arbejdspladserne og sundhedsvæsenet forandrer sig kontinuerligt. Det kræver, at den 
tillidsvalgte har et sikkert indre kompas at navigere efter, personlig styrke og evnen til 
at lede sig selv og andre, når kompleksiteten er høj og kravene store. 

I dette spor er der fokus på emner som:
• Relations – og netværksdannelse
•  Konflikthåndtering
•  Kommunikation og argumentation
•  Pædagogik og formidling
•  Selvledelse og personligt lederskab
•  Ledelse af interessevaretagelsen i TR kollegiet og valgområdet.
•  Arbejdspladsbesøg
•  Udviklingssamtaler
•  Supervision
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2. Interessevaretagelse og indflydelse
Fokus i dette spor er på den tillidsvalgtes kompetencer i forhold til at opnå indflydelse 
på arbejdsmiljø samt løn og arbejdsvilkår.
Der er desuden fokus på at udvikle den tillidsvalgtes viden om aktuelle faglige og uddannel-
sesmæssige temaer, så den tillidsvalgte kan medvirke til at præge arbejdspladsens udvikling 
og skabe rammer og vilkår, der understøtter sygeplejerskernes fagprofessionelle udvikling.

Udviklingen i sundhedsvæsenet går stærkt, og det er vigtigt, at sygeplejen udvikler sig, så 
den matcher forandringer og behov nu og fremover. Udviklingen sætter samtidig syge-
plejerskernes arbejdsmiljø under pres. Den tillidsvalgte spiller derfor en afgørende rolle 
som den, der italesætter sygeplejerskernes betydning og synspunkter. Hun er med til at 
skabe rammer, vilkår og retning for arbejdet med faglig udvikling og kvalitet på arbejds-
pladsen. Det er også vigtigt, at hun arbejder for at sikre sygeplejerskerne den rigtige løn, 
ordentlige vilkår og et godt arbejdsmiljø.

For at kunne varetage medlemmernes interesser skal den tillidsvalgte kende sit ind-
flydelsesfelt og vide, hvordan hun bruger det konstruktivt. Hun skal kunne identificere 
problemer og løsninger, skabe relevante samarbejdsrelationer og have grundlæggende 
viden om fag og uddannelse, politikker og strategier, regler og aftaler. 

I dette spor er derfor fokus på emner som:
• Monofaglige møder
•  MED, herunder samspillet på medarbejdersiden
•  Formel og uformel indflydelse
•  Navigation i indflydelsesrummet
•  Relations- og netværksdannelse
• Bevidsthed om egne positioneringsmuligheder i indflydelsesrummet
• Forhandling – løn, aftaler 
•  Fortolkning af arbejdstidsregler
•  Personalejura
•  Økonomi og budget- og styringsforståelse
•  Analyse, dokumentation og argumentation
•  Helhedstænkning om fag, organisation og samfund
•  Arbejdsmiljø
•  Sundhedsteknologi og andre sygeplejefaglige udviklingstendenser
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3. Politik og organisation
Den tillidsvalgtes aktive deltagelse i fagpolitiske processer er i fokus, både i forhold til DSR´s 
indre liv og i forhold til det ydre: arbejdsplads, sundhedsvæsenet og velfærdssamfundet.

Med hvervet som tillidsvalgt følger, at man deltager aktivt i de fagpolitiske processer på 
arbejdspladsen, i netværk og TR kollegier og i DSR.  Den tillidsvalgte skal have forståelse 
for sin egen rolle som del af et større politisk system, hvor alle på forskellige niveauer bi-
drager til politikudviklingen og det fælles formål at varetage sygeplejerskernes interesser.

Den tillidsvalgte repræsenterer og understøtter fællesskabet og skal derfor agere inden 
for DSR’s værdier og vision. Hun skal i sin interessevaretagelse inddrage viden om 
samfundet, sundhedsvæsenet og arbejdsmarkedet og om sit fag og tillidshverv, så hun 
kan identificere og udnytte de muligheder, der er for at øve indflydelse på fællesskabet 
og på beslutningsprocesserne på arbejdspladsen.

I dette spor er der derfor fokus på emner som:
• Politisk dannelse
•  Politisk kommunikation og formidling
•  Politikdannelse og politisk deltagelse
•  Personlig og organisatorisk autenticitet
•  Analyse, strategi og taktik
•  Den offentlige sektor i velfærdssamfundet
•  Sundhedspolitik
•  Ledelse, styring og forvaltning af sundhedsvæsenet
•  Sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen
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4. Arbejdsmiljø på arbejdspladsen 
Fokus er på arbejdsmiljømæssige temaer. Her er relationen og samspillet mellem 
FTR, TR og AMIR meget vigtig i forhold til at værne om og udvikle arbejdsmiljøet på 
arbejdspladsen. Arbejdsmiljøarbejdet fordrer samarbejde på tværs af faggrupper og 
med ledelsen. Det er en sammensat størrelse, der bl.a. omfatter aspekter omkring det 
psykiske og fysisk arbejdsmiljø, sammenhæng mellem arbejds- og privatliv, kompeten-
ce- og udviklingsmuligheder m.m. 

Mange og modsatrettede krav i arbejdet, øget kompleksitet i opgaveløsningen, stigende 
kompetencekrav og et konstant forandringspres sætter sygeplejerskernes arbejds-
miljø under pres. Den tillidsvalgte skal kunne evne at identificere og argumentere for 
sammenhængen mellem disse faktorer, sygeplejerskernes arbejdsmiljø og den faglige 
kvalitet/patientsikkerhed – og på denne måde bringe arbejdsmiljøarbejdet i tæt sam-
spil med kerneopgaven og den strategiske udvikling på arbejdspladsen. I denne proces 
er det vigtigt, at den tillidsvalgte kan skelne mellem opgaver, der kan løftes på arbejds-
pladsniveau, og opgaver som skal løftes af andre, fx DSR.

Den tillidsvalgte udfordres kontinuerligt i, at arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen 
i stigende omfang gøres til et individuelt anliggende. Derfor er der brug for kompetencer 
til - ud fra et arbejdsmiljøperspektiv - at analysere arbejdets indhold, organisering, ud-
vikling og anvendte teknologi og på den baggrund kunne medvirke til, at der genereres 
kollektive bæredygtige løsninger i form af organisatoriske tiltag og kompetenceudvikling. 
 
I dette spor er der derfor fokus på emner som:
• Viden om strategisk arbejdsmiljøarbejde
•  Lovgivning- og aftalemæssige rammer for arbejdsmiljøarbejdet
•  Dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø
•  Samfundsmæssige og lovgivningsmæssige forhold, der påvirker arbejdsmiljøet
•  Forhandling
•  Robuste organisationer med fokus på kerneopgaven
•  MED og arbejdsmiljø
•  Arbejdsskader
•  Sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen
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5. Strategi, styring og organisationer
Dette spor er tilegnet erfarne tillidsvalgte. Her integreres de øvrige spors temaer og 
perspektiveres yderligere i.f.t. strategi, styring og ledelse. 

Sundhedsvæsenet og dets opgaver og institutioner er komplekse, foranderlige størrel-
ser med mange udfordringer, men også muligheder. Sporet sætter derfor fokus på at 
udvikle den tillidsvalgtes kompetencer i forhold til at analysere, formulere og medska-
be løsninger på udfordringerne ikke kun på arbejdspladsen, men også i sundhedsvæ-
senet og i DSR som organisation. 

Det kræver den tillidsvalgtes evne til at tænke strategisk i forhold til organisation, 
fag og samfund og koble det til taktiske og operationelle tiltag i dagligdagen. Den 
tillidsvalgte skal på dette niveau kunne lede interessevaretagelsen ved at organisere, 
koordinere og sætte retning på indsatsen til glæde for sygeplejersker og arbejdsplads, 
såvel som for udvikling af DSRs politikker og handlinger. 

I dette spor er derfor fokus på emner som:
• Styring og ledelse i den offentlige sektor
•  Den offentlige sektor i et samfundsperspektiv
•  Styringsteknologier og styringskoncepter
•  Ledelses- og organisationsformer i den offentlige sektor
•  Helhedstænkning og sammenhængskraft om organisation, fag og samfund
•  Facilitator af processer
•  Medskaber af løsninger
•  Strategisk indflydelse i ledelsesrummet
•  Analyse og proaktiv handling
•  Økonomi og budgetviden
•  Arbejdsmiljø
•  Håndtering af medier og budskaber
•  Politisk tæft og politiske alliancer og netværk
•  Ledelse af kompetenceudvikling af TR kollegier
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Læringsrum

De enkelte spor giver mulighed for, at den tillidsvalgte indgår i forskellige læringsrum og 
– former. Det er vigtigt at have fokus på samspillet mellem teori og praksisnær læring.
For at opnå transfer, dvs. overførsel fra undervisningskonteksten til anvendelseskon-
teksten, skal der være mulighed for at afprøve det lærte så praksisnært som muligt – i 
undervisningssituationen og/eller i hverdagen på arbejdspladsen. 
Et eksempel kan være, at den tillidsvalgte deltager i et forhandlingskursus, hvor teori 
kobles med øvelser og feedback. Den efterfølgende læring i praksis sker ved samarbej-
de og opfølgning med kredsen/FTR (mandat, sparring, vejledning, feedback) om de 
konkrete forhandlinger på arbejdspladsen.

Aktiviteter i kredsene, der bidrager til den fælles kompetenceudvikling kan være: 
Introdage, kvartalsmøder, FTR møder, TR/AMiR møder, temadage, TR-kollegiemøder, 
sparring, netværk, E-learning, mentorordninger, supervision, samarbejds- eller udvik-
lingssamtaler m.m.
Politiske drøftelser samt daglig vejledning og samarbejde med den tillidsvalgte bidra-
ger ligeledes til at udvikle den tillidsvalgtes samlede kompetencer.

Aktiviteter i DSR-c, der bidrager til den fælles kompetenceudvikling, kan være:
Kurser, uddannelser, diplommoduler, koncept- og udviklingsaktiviteter, FTR seminar, 
temadage, E-learning, TR-kompasset m.m.

I planlægningen af den tillidsvalgtes kompetenceudvikling vil det som regel være 
meningsfuldt at medtænke flere aktiviteter, både centrale og lokale, i forhold til at opnå 
det ønskede mål med kompetenceudviklingen. Eksempelvis kan den tillidsvalgtes kom-
petenceudvikling i forhold til fx arbejdstidsaftalen understøttes af hendes deltagelse i 
en temadag om arbejdstid, af e-learning og artikler på TR-kompasset, af et oplæg om 
arbejdstid som den tillidsvalgte afholder for de øvrige TR i kollegiet m.m.

Evaluering skal tænkes ind i planlægningen af uddannelser, kurser, temadage m.m. 
for at sikre relevant anvendelse af ressourcer og løbende kvalitetsudvikling. I den 
forbindelse skal der også tages højde for de øvrige læringsrum, der bidrager til den 
tillidsvalgtes samledes udbytte.
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