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Som suppleant for Landsbestyrelsen, vil jeg arbejde for at fremme fælles faglige og organisatoriske 

interesser, ved at Seniorsammenslutningen aktivt deltager i samfundsmæssige diskussioner og 

debatter. Jeg mener seniorsygeplejersker har en lang karriere og faglige erfaringer der kvalificerer 

dem til at give deres mening til kende, ikke kun i forhold til sygeplejemæssige problemstillinger, 

men også i forhold til mangfoldige emner og områder indenfor sundhed, sygdom, uddannelse og 

samfundsforhold i øvrigt. 

 

Jeg kan tilbyde mig som en engageret suppleant der er vidende og opdateret såvel indenfor 

sygeplejefaget og fagets organisation, som indenfor samfundsforhold i øvrigt. 

 

Gennem min karriere, har jeg interesseret mig for sygeplejens faglige udvikling, og vil arbejde for 

at respekten omkring faget fremmes. Jeg ønsker sygeplejersker skal være stolte af deres fag, og 

ønsker de vil arbejde med stor faglighed og værdighed i forhold til alle typer af patienter. Selv 

sidder jeg i patient -pårørende råd på OUH, hvor jeg netop arbejder med at fremme fagligheden 

blandt de sundhedsprofessionelle og sikre og optimere respekten omkring den enkelte patient 

 

I 2014 flyttede jeg til Odense, og tog straks kontakt til SESAM, hvor jeg ret hurtigt blev valgt ind i 

kontaktudvalget. I udvalget har jeg deltaget i planlægning og afvikling af arrangementer og 

aktiviteter. Desuden har jeg aktivt deltaget i relevante møder, generalforsamlinger og arrangementer 

i såvel Seniorsammenslutningen som DSR i øvrigt.  

 

Jeg er uddannet anæstesisygeplejerske og er kandidat i sygepleje og har arbejdet såvel i Danmark 

som i udlandet indenfor akutsygepleje og anæstesi, desuden har jeg gennem mere end 20 år hentet 

patienter i hele verden for SOS International. Af flere omgange har jeg arbejdet som lektor i 

sygeplejerskeuddannelsen med undervisning i såvel grund-, som efter- og videreuddannelse. 

Derudover har jeg deltaget i flere forsknings- og udviklingsarbejder bl.a. indenfor ældreplejen, 

overgange mellem sekundær og primær sektor og udvikling af undervisningsforløb i forbindelse 

med opgradering af sygeplejersker i primær sundhedstjeneste. 

 


