
 
 

1 
 

Referat fra møde i Landsbestyrelsen den 20. februar kl. 15.00 – 18.00 på Hotel Nebo, 
Istedgade 6. 
 

1. Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Referatet fra den 14. – 15. november 2022 blev godkendt. 

 
3. Bestyrelsesmødet i september flyttes fra uge 37 til den 18. – 19. september 2023. 

Obs: mødet den 18. september er med deltagelse af suppleanter.   
 

4. Opdatering vedr. nordiske sygeplejersker. 
Mette Bille har modtaget positivt svar fra Island, men endnu ingen tilkendegivelser fra de øvrige 
nordiske lande. De videre overvejelser går på et 1. fysisk møde med Island, hvor udveksling af 
erfaring, intentioner, vedtægter og evt. organisationsdiagrammer kunne være på dagsordenen. 
Vi imødeser stadig svar fra Norge, Finland, Sverige og Færøerne. 
 

5. Nyt fra kredsene. 
a. Kreds Nordjylland. 

Den 3. januar 2023 var der kontaktudvalgsmøde. Der er 1112 seniorer i Kreds Nordjylland, 
502 i Nord, heraf 154 i Seniornetværket, og 610 i Syd. Der er i Kredsen ansøgt om en mulig 
forhøjelse af tilskud, idet udgifter til bus og foredragsholdere er steget. 
 
Den 18. januar: Bestyrelsesmøde i Faglige Seniorer. 
 
Den 26. januar: Nytårstaffel i Faglige Seniorer med besøg af Borgmester Thomas Kanstrup. 
 
Den 6. februar: Informationsdag om ressourcestillinger målrettet læger, sygeplejersker, 
jordemødre og andre med sundhedsfaglig baggrund. 90 mødte op. 
 
Den 16. februar: Møde i Faglige Seniorer med Rådmand Kristoffer Hjort Storm. 
 
Udfordringer i Hjemmeplejen: Softwareopdatering af køreplaner, faste tværfaglige teams, 
afbureaukratisering og oprettelse af skærmbesøg. 
 

b. Kreds Syddanmark. 
Fyn: 
Ønsker mere PR om Seniorsammenslutningen. 
 
Har holdt møde i 2023, hvor der var inviteret 2 repræsentanter fra Faglige Seniorer, som 
fortalte om opbygning, møder og medlemstilskud i Faglige Seniorer. 
 
Overvejer at have et medlem, som skal varetage kontakten med Faglige Seniorer. 
Der blev orienteret om det kommende valg til Landsbestyrelsen. 
 
Hvis der er flere kandidater, er der mulighed for at mødes i Mødecenter Fabrikken, 
Lumbyvej 17 F, Odense den 4. maj kl. 13.30 – 15.30. Der er vil være kaffe og brød. 
Generelt går det godt i det fynske med 27 – 30 seniorer til møderne, en trofast skare. 
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Der er ca. 900 seniorsygeplejersker på Fyn i alt. 
Der har været talt om, hvordan man øger kendskabet og interessen. Kunne det være en 
ide, at afholde møderne forskellige steder på Fyn fra gang til gang? 
 
Syd:  
Første medlemsmøde i marts, invitation er sendt ud. Der blev ændring i programmet, da 
foredragsholderen meldte afbud. 
Der er også orientering om opstilling til valg i Landsbestyrelsen. Kommer der flere 
kandidater, er der mulighed for at se dem til arrangementet den 8. maj på Sønderborg 
Sygehus. 
Programmet for 2023 blev delt ud ved julefrokosten i 2022. Ellers ligger det på 
Seniorhjemmesiden. 
 
Esbjerg: 
Der orienteres om valg til Landsbestyrelsen på deres medlemsmøder. Ingen har endnu vist 
interesse. 
 
Der har været opfordring fra Faglige Seniorers lokaludvalg om en repræsentant fra 
lokalområdet. Endnu har ingen fra Kontaktudvalget vist interesse, men de arbejder videre 
med at finde en person. 
 

c. Kreds Sjælland. 
Vestsjælland: 
Der blev sidst i november afholdt en meget vellykket julefrokost på Restaurant Laguna i 
Korsør. Der var 28 deltagere. 
 
Første arrangement i år var den 21. februar, hvor sygeplejerske Jorit Tellervo fortalte om 
’Sorg handler ikke om alder’, 25 tilmeldte. 
 
Der er planlagt besøg på Sclerosehospitalet i Haslev. 
 
Storstrømmen: 
Den 7. februar var der møde i Vordingborg, hvor en journalist og forfatter holdt foredrag og 
viste billeder om Hospitalsskibet Jutlandia. 39 deltog. 
 
I marts måned afholdes kontaktudvalgsmøde og næste det medlemsarrangement. 
 
Roskilde: 
Årets første møde blev holdt den 9. februar, og sygeplejerske Britta Pedersen fortalte om 
Sct. Hans Hospitals rolle under Besættelsen. 
 
Næste arrangement er den 9. marts, hvor en medarbejder fra Joanna – huset fortæller om 
arbejdet med kriseramte børn. 
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d. Kreds Hovedstaden. 
Ethly Bech fra Bornholm er nyt kontaktudvalgsmedlem. 
 
Christian Kummerfeldt er ny DSR – kontaktperson og deltager i det fælles 
kontaktudvalgsmøde den 10. marts.  
Til samme møde er indbudt Allan Holm Petersen, som kommer med et indlæg om Faglige 
Seniorer.  
 
Den 17. januar havde formænd og kasserere møde med regnskabskonsulent Helle Obsen 
foranlediget af, at årsregnskabets godkendelse var ledsaget af en meddelelse om 
’reviderede retningslinjer for håndtering af tildelte midler’.  
Mødets formål var at få en redegørelse for den udmelding. 
Ændringen består i at pengene tildeles i forbindelse med udgifterne, der skal afregnes 
umiddelbart efter hver aktivitet. 
 
Central/Vest: 
Den 8. februar var der en guidet omvisning på Davids Samling – en samling af islamisk 
kunst. 
 
Den 8. marts fortæller hospitalspræst Hanne Bang, Gentofte Hospital om 
’Hospitalspræstens dagligdag’. 
 
Nord: 
Den 1. februar fortalte sygeplejerske Hanne Groth om sit arbejde i Etiopien. 
 
Den 1. marts kommer Mette Bille og orienterer om arbejdet i Landsbestyrelsen. 
 
Den 12. april fortæller Kredsnæstformand Christian Kummerfeldt om sit arbejde i 
Afganistan.  
 
Bornholm: 
Fortælling om Alex Speed Kjeldsens arbejde med og formidling af den bornholmske ordbog 
finder sted den 16. marts. 
 
Den 27. april besøges Bornholms Center for Kunsthåndværk på Grønbechs gård i Hasle. 
 
Den 1. maj kan opleves de mange forskellige aktiviteter – og hvilke virksomheder, der 
findes på Møbelfabrikken i Nexø. 
 
Kreds Hovedstadens fælles sommerudflugt er den 3. maj til Arbejdermuseet.  
 

e. Kreds Midtjylland. 
Kontaktudvalg Syd: 
Har afholdt julefrokost med 60 deltagere. 
 
Der deltog 54 i et foredrag om Flygtninge fra 2. Verdenskrig. 
 
Kontaktudvalg Nord: 
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Har afholdt julefrokost med 83 deltagere. 
 
Næste møde er besøg på Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg. 
 
Kontaktudvalg Vest: 
Har afholdt julefrokost med 55 deltagere. Der var sange, historie om ”Mågestellet”, socialt 
samvær og hygge. 
 
Medlemsmødet i januar var om ”Bydelsmødre” med oplæg ved bydelsmoder Tiahes 
Thiabaraja. Der var 35 deltagere. 
 
Formand for Det Fælles Kontaktudvalg: 
- Sendt henvendelse til Kredsen vedr. ”genoplivning” af kontaktudvalg Øst. 
 
Mette har deltaget i møde med Faglige Seniorer om oprettelse af Kommunegruppe i 
Holstebro, hvor der vil være stiftende generalforsamling i maj/juni 2023. 

 
 

6. Orientering fra Hovedbestyrelsesmøde i Faglige Seniorer, november 2022. 
Formålet var at godkende kommissorier for de 3 faste udvalg, der beskæftiger sig med Faglige 
Seniorers centrale interesseområder: Landspolitisk Udvalg, Kommunalpolitisk Udvalg og Udvalget 
for Medie – og medlemssynlighed. 
Med anerkendende opbakning fra faglige Seniorers ledelse påpegede Mette Bille det 
uhensigtsmæssige i, at der var så store forskelle i den måde, hvorpå kommissorierne var udformet. 
Man enedes om rammer for ensretning, og Mette forventer at kommissorierne vedtages på 
hovedbestyrelsesmødet i marts.  
 

7. Orientering fra møde i Forbundsudvalget den 11. januar 2023. 
I mødet deltog Mette Bille og AnnaLise Bonde. 
Forbundsudvalget er forløberen for Faglige Seniorer, og udvalget består af medlemmer fra det 
tidligere LO og FTF – nu organiseret i FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation). 
Der er enighed om, at et organisationsdiagram er nødvendigt for at skabe overblik. Det vil der bl.a. 
blive arbejdet på ved næste møde, som finder sted i Silkeborg i maj måned. 
 

8. Udbetaling af telefonpenge m.m. 
Udgifter til telefon/IT, (til blækpatron, kopipapir o. lign.) udgør et beløb – for tiden på 300,- kr. pr. 
kvartal pr. bestyrelsesmedlem, godkendt af Bestyrelsen februar 2023, 
Højskoleophold og rejseudgifter for bestyrelsesmedlemmer betales.  
 

9. Oprettelse af lokalforeninger, Faglige Seniorer. 
På Faglige Seniorers kongres i 2019 blev det besluttet, at der i sektionerne kunne oprettes 
kommuneforeninger. 
En kommuneforening optager alene medlemmer, der er eller tidligere har været medlem af en 
fagforening under det nuværende FH. Der optages således ikke medlemmer fra ”gule” 
fagforeninger. 
En kommuneforening dækker 1 kommune, har selvstændig bestyrelse og regnskab. 

 
10. Intet til eventuelt. 
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Referat fra møde i Dansk Sygeplejeråd den 21. februar 2023, kl. 09.00 – 14.00 
 
Møde med repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråd, kl.09.00 – 10.00 
 
Der var desværre afbud fra Harun Demirtas! 
 
1. DSR’s nye hjemmeside. 
Web – projektleder Mette Burmeister orienterede om DSR’s nye hjemmeside, som forventes klar medio 
juni 2023. Målsætningen er at opnå en øget kvalitet og relevans, idet der samtidig foretages en 
”hovedrengøring”. Sigtet er, at hjemmesiden i design og oplevelse skal afspejle det enkelte medlem og 
faget. Den designes til mobile – og flere indgange (links), og der kommer nye farver.  

 
Fra Landsbestyrelsen blev det pointeret, at farverne ikke må kompromittere læsevenligheden. 

 
Hvor der forekommer personer på billedmateriale, vil det iflg. Databeskyttelsesloven kræve samtykke fra 
de pågældende for at måtte bruges. Til det kom der mange spørgsmål, som må løses undervejs. 
 
2. Fortsat drøftelse af netværksdannelse/kontaktudvalg/klubber. 
Lene Schade Jensen, der arbejder med landsdækkende netværkstilbud til DSR – medlemmer deltog i det 
punkt, der udspringer af den nordjyske netværksgruppe som beskrevet i referat fra Landsbestyrelsen punkt 
6, den 14. november 2022. 
Lene pointerede vigtigheden af at afdække de forventninger, det formelle Kontaktudvalg og 
Netværksgruppen har til hinanden for derigennem at finde de flader og udfordringer i meningsforskellene, 
det giver mening at mødes om. Når de gensidige intentioner er afdækket, må Ledelsen gå ind i 
problematikken og medvirke til at få skabt et synergieffektivt samarbejde samt klarlægge, hvad der skal ske 
i forhold til forventninger og samarbejdsflade. 
 
3. Medlemslister. 
Susanne Quaade præsenterede de medlemslister, der nu foreligger for hver af de 5 Kredse, og som vil               
blive opdateret hvert kvartal. Listerne er i første omgang sendt til Landsbestyrelsesmedlemmerne. Målet 
er, at listerne videreudvikles til at være grupperet i kontaktudvalg opdelt på kommuner, eller at kunne 
filtreres til dette.  
Listerne indeholder navn, fødselsår, E-mail adresse (hvis den er opgivet), adresse, postnummer, by og 
kommune. Der er ingen identificerbare data, såsom CPR – nummer, og adgang til listerne kræver en tildelt 
kode. 
Susanne gav et indblik i hvilke filtreringsmuligheder, der er – og hvordan. 
Anvendelsen af listerne vil fremadrettet blive drøftet i Landsbestyrelsen og i de enkelte kontaktudvalg. 

 
Susanne gør opmærksom på, at går man fra at være aktivt medlem til seniormedlem, skal vedkommende 
selv gøre DSR opmærksom på sin ændrede status for at opnå medlemskab af seniorsammenslutningen. 
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Møde i Landsbestyrelsen, kl. 10.00 – 14.00 
 
4. Planlægning af møde med alle kontaktudvalg den 13. juni 2023. 
Ud fra et ønske fra flere sider har Landsbestyrelsen designet en mødedag, hvortil samtlige 
kontaktudvalgsmedlemmer inviteres. 
Temadagen er den 13. juni 2023 kl. 11.00 – 16.00 på adressen  
Mødecenter Fabrikken Lumbyvej 17 F Odense. 
Dagen vil blive indledt med en præsentation af Landsbestyrelsen og dens konstituering efter valget. 
Invitation og program vil snarest blive sendt til alle kontaktudvalgsmedlemmer. 

 
Mødet i juni erstatter det traditionelle ’Fredericiamøde’ med repræsentanter for kontaktudvalgene.  

 
5.   Opsamling fra drøftelse af netværksdannelse m.m. 
Mette Bille og AnnaLise Bonde vil holde møder med de involverede parter i Kreds Nordjylland 

 
6.   Højskoleophold 2023/Doris. 
Opholdet er på Rødding Højskole, og programmet ligger på Højskolens hjemmeside.    
Generalforsamlingen er den 2. august 2023. 

 
7.    Højskoleophold 2024/Doris. 
Højskoleopholdet 2024 finder sted på Brandbjerg Højskole, som Doris har møde med medio marts,   
bl.a. for at indhente deres forslag til indhold og udflugter. 

 
8.   Regnskab/Lene. 
Til finansiering af det planlagte møde med kontaktudvalgsmedlemmerne i juni er der overført et beløb fra 
sidste års regnskab. 

 
9.  Annoncer/AnnaLise. 
Annoncering af Generalforsamling og Fagdag vil være i Sygeplejersken no. 7 – og lægges på hjemmesiden. 
Årshjulet er tilrettet. 

 
10.  USB/AnnaLise. 
Intet til referatet. 

 
11.   Intet til eventuelt. 
 
 
 
 
 
 Referent Anne – Lise Erichsen 
 Den 24. februar 2023. 
 
 


