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Referat fra FS, DASYS og DSR 12.6.2017 i Kvæsthuset 
PowerPoints fra mødet er sendt til de faglige selskabers formænd. 

Bilag med uddybet kommentarer vedhæftet 

 

Deltagere: repræsentation fra 31 faglige selskaber og 2 fra DASYS’ bestyrelse 

Professionschef Ole Toft Sørensen indledte dagen med rammesætning. 

  

Næstformand Anni Pilgaard bød velkommen og opridsede DSR’s 

organisationsudviklingsprojekt ”Sammen om DSR og særligt om de faglige selskabers 

placering i projektet. 

På den ekstraordinære kongres den 21. – 22. juni 2017 fremlægger DSR’s hovedbestyrelse et 

kongresforslag til ændringer af DSR’s love, så de strukturelle rammer giver mulighed for at 

forandre DSR til at blive en mere medlemsinvolverende organisation 

 

Change Day: Lissi Tind Andersen (FS infektionsmed) og Grete Mygind (FS tværkulturelle) 

talte som repræsentanter fra styregruppen bag Change Day, som er en græsrodsbevægelse 

der blev etableret på FS konferencen i november 2016. Deltagerne blev opfordret til at kan 

afgive et løfte på hjemmesiden www.Changeday.dk   

Change Day-tankegangen, som udspringer i England, er, at sygeplejersker kan ændre noget 

– bringe en forstyrrelse ind, lave netværk osv. I England er de unge meget aktive. Dem skal 

vi have fat på, de har noget at byde ind med. 

 

Anne Granborg (AG), administrerende direktør i DSR, tog afsæt i temaet fra FS konferencen 

i november 2016, om rammer og vilkår for FS. AG pointerede, at det handler om at skabe 

værdi for de faglige selskaber og i forhold til ressourcer der anvendes fra sekretariatet skal vi 

vurdere om det er den bedste måde at de bruges på. Erfaring fra tidligere, hvor DSR kom 

med et færdigt forslag til organisering, der krævede at alle FS tilsluttede sig, betyder at vi 

ønsker en proces med mere og tidligere inddragelse af FS og DASYS. 

Alle pointerne fra FS konferencen i november er stadig medtaget. 

Målet med dagen er at tage fat i et hjørne at pointerne fra FS konferencen og blive konkrete 

på den videre indsats for udvikling af faglige selskaber. 

 

Efter et kort oplæg - Gruppedebat om principper for de faglige selskaber: 

 Selvstændighed 

 Administration 

 Videndeling 

 Tilslutning frivillig 

Desuden om kommunikation (WEB). 

 

Debat ved bordene, opsummeret:  

Der er ideer og udfordringer relateret til 

 Organisering, om medlemskab, kontingentopkrævning og regnskabspakke. 

 Bestyrelsesarbejde, frikøb, rekruttering, forenkling af regler 

 Fagligt, om indflydelse, strategi, synlighed 

 Web, kommunikation, om synlighed 

http://www.changeday.dk/
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 Uddannelse, om behovet og samarbejdet med DSR om uddannelse 

 Medlemsrekruttering, udfordringer og ideer 

 

AG opsamling efter formiddag 

Alle input samles, både dem der er kommet i november plus det nye fra i dag. Det faglige 

ben skal styrkes, men det organisatoriske er i fokus lige nu - vi skal se, om vi kan arbejde 

smartere, og se på samspillet mellem opgavevaretagelsen 

Om frikøb til formænd på TR lignende vilkår 

DSR har ofte fået spørgsmål fra FS bestyrelser, om de kunne få frikøb i lighed med 

tillidsvalgte. AG svarer at TR midler er ”akut-midler” som er forhandlet med 

arbejdsgiver i overenskomst og det er ikke muligt at få dette igennem til faglige 

selskaber. En anden vinkel på dette er at, princippet om at FS-formanden står på sin 

egen platform, og skal ikke stå på mål for noget for DSR, skal bevares. Honorering til 

f.eks. formænd/bestyrelser via FS egen indtægt er mulig. 

 Rammer og vilkår 

Vi skal generere et økonomisk råderum. Gå nye veje til forenkling og mindre 

administration ud fra et princip om at: One size doesn’t fits all. 

 Opkrævning og administration 

FS betaler samlet 400.000 kr. for administration. 

 

AG præsenterer en mulig anderledes struktur for FS 

 Al opkrævning kan foregå centralt.  

 FS kan blive en del af koncernen DSR (som Lederforeningen og DSR’s 5 kredse), og 

samtidig være selvstændige enheder, hvor FS får kontingentet og disponerer over 

egne indtægter og egen formue. 

 Man kan evt. sætte kontingentet op med 10 kr. og blive medlem af FS automatisk. 

 

Opsamling og konklusion efter drøftelse i fællesskab 

Der er stor interesse for at gå videre med at se på en anderledes struktur, der kan indeholde 

de ønskede elementer. Samtidig er der brug for at se på konsekvenserne for de enkelte 

selskaber og for DASYS. 

Ændringer der vedrører kontingent skal besluttes på kongres. 

Det er vigtigt at FS er med til at beslutte muligheder for andre strukturer, så en 

arbejdsgruppe blev nedsat (se navne nederst) og aftalen er: 

DSR indkalder arbejdsgruppen via doodle til et arbejdsgruppemøde i august. 

 Arbejdsgruppen og økonomi udarbejder et forslag der er så færdigt og konkret som 

muligt. Således at der kan tages evt. beslutninger på kongressen i 2018. 

 FS ønskede, at gruppen kom med færdige forslag, så der kan blive taget beslutninger 

på kongressen i 2018. Forslagene skal være til diskussion og drøftelser. 

 Forslagene præsenteres på FS-møde i november på Vilvorde. 

 DSR kan ikke nå at konsekvensberegne på alle FS 

 FS foreslog 1-dages møder, da det er svært at få fri. Det blev besluttet at afholde et 1-

dages møde i november 2017 (d. 10 nov.) med organisatorisk indhold og et 1-dages 

møde i foråret 2018 (dato følger) med fagligt indhold. Uddannelse som tema blev 

foreslået med opbakning. 
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Kommunikation og web 

Deltagerne gav udtryk for tekniske besværligheder med at lægge på hjemmesiden, samt 

udmeldelser/indmeldelser. Dernæst utilfredshed med den fysiske placering på hjemmesiden, 

der giver vanskeligheder med synlighed især for potentielle nye medlemmer. 

Pia Gede foreslår at man anvender den direkte adgang/link www.dsr.dk/FS... til FS 

hjemmesiden i kommunikation til eksisterende medlemmer, samt tilmelding til 

notifikationer, så får man alle nyheder. 

Fakta er ligeledes, at besøgende til hjemmesiden i praksis ikke kommer fra forsiden DSR.dk  

Problemer med indmeldelse/udmeldelse bliver ændret. 

 

 

Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af forslag til modeller for det fremtidige arbejde: 

 

FS: Anæstesi, Intensiv og Opvågningssygeplejersker, FSAIO 

Majken Dam Frederiksen (kasserer) (stort FS uden regnskabspakke) 

 

FS: Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning  

Tina Nielsen (kasserer)) 

 

FS: Øre-, Næse-, Halskirurgiske sygeplejersker 

Pernille Langkilde (formand) 

 

FS: Dermatologiske Sygeplejersker 

Helle Pia Knudsen (kasserer) 

 

FS: Infektionsmedicinske 

Lissi Tind Andersen (formand) 

 

FS: Geriatriske Sygeplejersker 

Jette Boilesen (bestyrelsesmedlem) 

 

FS: Neurosygeplejersker 

Vivi Nielsen (formand) 

 

FS:Akutsygeplejersker 

Margrethe Lomholt Sørensen (næstformand) 

 

FS: Kardiologiske og Thoraxkirurgiske sygeplejersker 

Ida Elisabeth Højskov (formand) 

 

Der indkaldes til første møde i august. Doodle sendes ud til arbejdsgruppen. 
 

http://www.dsr.dk/FS

