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Referat fra møde i SESAM 13.11 2017 
 
 
Til stede: 
Bente Pedersen, Anna Lise Bonde, Karin Karlsson, Kirsten Thygesen, Mette Bille 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  
2. Godkendelse ad referat fra 25. og 26. september 2017 
Referaterne godkendt 
3. Nyt fra kredsene 
Kreds Syddanmark: 
Spændende møde med historiker: ”Hvad tror muslimerne på?” 
Julearrangement med andestege og ris a la mande + tre spillemænd og julehygge 
Generalforsamling med en stand 
 
Kreds Sjælland: 
Generalforsamlingen – orientering om Seniorsygeplejerskerne 
Julefrokoster står for døren i alle tre kontaktudvalg 
Besøg af Trine Hacke – kvindekrisecentreret i Roskilde  
 
Kreds Nordjylland: 
Generalforsamling – agiteren for Seniorsygeplejerskerne 
Standen rigtig godt besøgt  
Den kreds med flest sygeplejersker der stiller op til kommunalvalget + seks der stiller op til 
regionsvalget.   
Kan seniorsygeplejersker ikke holde møder med de studerende m.h.p. at være en form for 
mentorer 
Møde med Dorte Steenberg om den nye sygeplejerskeuddannelse 
Ny første næstformand 
 
Kreds Hovedstaden: 
Generalforsamling – 409 deltagere – hovedemnet OK og arbejdsmiljø 
Besøg af Grete Christensen 
Ikke indslag om seniorsygeplejersker  
FTF og LO skal have ekstraordinær kongres vedr. fusion 
Afventer udslaget heraf i forhold til det videre samarbejde med Faglige Seniorer 
Fælles kontaktudvalgsmøde – orientering om valget i kredsen 
Kontaktudvalgene mødes fire gange årligt 
Ønske om evt. fusion mellem to udvalg. Det blev ikke vedtaget. 
I Nord møde med Annette Drucker om: ”De gemte børn” – om sin  barndom som jøde – 
yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Bente  
Møde med ”Rebellen fra Langeland” 
Julefrokost som vi plejer 
 
Kreds Midtjylland: 
Generalforsamling – 350 deltagere – besøg af Dorte Steenberg 
Fælles kontaktudvalg – mødes to gange årligt. Har forespurgt i kredsen om muligheden for at 
alle kontaktudvalgsmedlemmerne kan deltage i møderne.  
FN’s Ældredag godt besøgt – 80 deltagere og flere på venteliste. 
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Kontaktudvalgene i Nord og Vest har fået øget økonomien. Kontaktudvalget i Øst har dyre 
lokaliteter. 
Møde i Vest med sognepræst om emnet: Sorg, tab og håb.  
 
4. Højskole i 2018 ved Kirsten 
Pjecer udleveres til alle m.h.p. videre formidling. 
Karin tilmelder Landsbestyrelsen samlet.  
Tilmeldinger inden den 1. januar 2018. Der er reserveret 50 pladser til DSR medlemmer. 
 
5. Højskole i 2019 ved Kirsten 
Kirsten har kontaktet Grundtvigs Højskole. Der er efterfølgende sendt mail til Bente. Der er ikke 
interesse for sygeplejersker på højskolen.  
Bente har haft emnet med til deres fælles kontaktudvalg. Der blev foreslået Ubberup Højskole, 
Marielyst Højskole, Nr. Nissum. 
Kirsten undersøger i første omgang Ubberup Højskole uge 31 eller 32 i 2019.  
  
6. Hjemmesiden ved Anna Lise 
Anna Lise har fået yderligere materiale fra Kirsten F. Der er forskel på om der er tale om 
anmeldelser, annoncer og hjemmeside. Højskoleopholdet skal annonceres snarest, da 
tilmeldingen er senest den 1. januar 2018. Skal i blad nr. 13 der udkommer den 6. december.  
Bente har fået et link fra kredsen med direkte adgang til hjemmesiden, så hun selv kan slå 
arrangementer op på hjemmesiden.  
Karin skal henvende sig til kredsen m.h.p. at få hjælp til annoncering.  
Pjecen om højskoleopholdet bliver via DSR-c sat på hjemmesiden. 
 
7. Håndbogen ved Anna Lise 
Anna Lise gennemgik rettelserne. Rettelser til håndbogen blev godkendt og udleveret.  
Under vejledning til punkterne udgår punkterne 1.1 og 1.2 som selvstændige sider.   
 
8. Sygeplejens dag den 12. maj 2018 
Der efterspørges i DSR-c, Anni Pilgaard, hvordan dagen markeres på landsplan eller i hver 
kreds.  
 
9. Forberede mødet den 14. november 2017 
Møde med Anni Pilgaard: 
- Hvordan stiller DSR-c sig m.h.t. de Faglige Seniorer? 
- Afvente hvad de ekstraordinære kongresser i FTF og LO beslutter 
- Samarbejde med Faglige Seniorer skal forankres lokalt i de enkelte kommuner.  
- Ved behov stiller Bente sig til rådighed for yderligere informationer i de enkelte kredse 

 
Pjecen med medlemsfordele ”Hvilken fase er du i?”: 

- Pjecen skal fornyes og opdateres jf. beslutning på generalforsamlingen i 2017.  
- Aktive sygeplejersker i relation til sygdom skal defineres hvad det indebærer for seniorer 
- Tilskudsmuligheder i relation til Kurser – folkeuniversiteter? 
 
Møde med Christine Wex: 
Vi er enige om at møde op være åbne og modtagelige for input.  
I relation til vedtægternes §2 – formål – pind to  
- At foreslå, medvirke ved og foretage undersøgelser/projekter inden for social- og 

sundhedsvæsenet, hvor seniorsygeplejerskers viden og erfaringer kan være befordrende 
for kortlægning og udfald af undersøgelsen/projektet.  
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Referat fra møde i SESAM den 14.11. 2017 
 
Til stede: 
Fra DSR-c: 
Anni Pilgaard, Anne Reimer-Nielsen, Christine Wex. 
Fra Landsbestyrelsen: 
Bente Pedersen, Anna Lise Bonde, Kirsten Thygesen, Karin Karlsson, Mette Bille 
 
10. Møde med Anni Pilgaard, Anne Reimer-Nielsen og Christine Wex 
- Samarbejde med de Faglige Seniorer 
Bente orienterede om sin deltagelse i de Faglige Seniorers (FS) hovedbestyrelsesmøder.  
Videre orienterede Bente om, at der på Kreds Hovedstadens generalforsamling blev oplyst, at der i 
2018 skal være kongres i FTF og LO mhp. evt. fusion. 
Skal Seniorsygeplejerskerne være en del af FS indebærer det et kontingent svarende til 5,- kr. pr. 
medlem pr. år – i alt ca. 40.000,- kr. pr. år. 
Anni nævnte, at den fusion der evt. skal være mellem FTF og LO i første omgang vil være på det 
øverste niveau i organisationerne og ikke på det lokale plan hvor vi arbejder. 
 
Anni foreslog, at vi i Landsbestyrelsen udarbejder et dokument med argumentation for hvad vi vil få 
ud af at samarbejde med FS. 

- Indflydelse i 98 kommuner 
- Sygeplejersker skal stille op og tage medansvar for samarbejdet 
- Sygeplejersker skal stille op for at få indflydelse 

 
Skrive en samlet og velargumenteret indstilling til DSR-c for at få det økonomiske grundlag på 
plads.  
Bente er parat til at tage ud i kredsene og orientere om FS.  
Evt. afvente hvad de to kongresser beslutter. 
 
- Resultat af Kredsbestyrelsesvalget 
Anni orienterede om, at der er sket flere rokeringer i det netop afsluttede valg til 
kredsbestyrelserne. De største ændringer er sket i forhold til næstformandsvalgene. 
Der er nu 4-årige valgperioder. 
Stemmeprocenter blev i gennemsnit 30% hvilket er fint for en Faglig organisation. En stigning til 
det dobbelte fra sidste valg. Det viser at demokratiet lever i organisationen. 
I den forbindelse kunne det være interessant at vide hvor mange seniorer der har stemt! 
 
- Pjecen om medlemsfordele Indhold for Seniorsygeplejerskerne 
Der er enighed om, at der skal udarbejdes nyt materiale, herunder hvor meget seniorerne skal 
fylde. 
Det tages op på et senere møde. 
 
-Faglige Selskaber 
Anni orienterede. 
Der er p.t. 36 faglige selskaber. Der har gennem de senere år været et dalende medlemsantal i de 
enkelte selskaber.  
 
På møde i november 2016 blev afholdt et seminar om hvordan det kan gøres bedre.  
I perioden frem til november 2017 har været afholdt flere møder hvor der er arbejdet med hvordan 
tilliden til DSR kan bedres og de Faglige Selskabers tid til den faglige indsats kan bedres. 
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Der er aftalt at arbejde videre med et nyt administrativt system, der kan lette arbejdet i de Faglige 
Selskaber, bl.a. et nye muligheder for kontingentindbetaling. Emnet skal behandles i HB og DSR’s 
kongres. 
 
-Diverse  
- Direktør Anne Grandborg er fratrådt p.g.a sygdom 
- Sygeplejersken fra Oksbøl fortsætter med At sende mails. DSR og kredsen tages sig af 
korrespondancen 
 
- Anne Reimer-Nielsen: 
Materiale udleveredes til nedfotografering til håndbogen 
Datoer for annoncering i Tidsskriftet i 2018 efterspørges 
Højskoleopholdet på Rødding Højskole sættes på hjemmesiden. 
Landsbestyrelsens har fået en ny kontaktperson vedr. regnskabet. Regnskabschef, Troels 
Kristensen der tiltræder 1. december 2017. Regnskab skal afleveres til Troels Kristensen inden 
årets udgang. 
 
11. Møde med Christine Wex, herunder  
- Fremtidigt arbejde 
- Gensidige forventninger 
Seancen startede med en præsentationsrunde. 
 
Hvilke drømme har Landsbestyrelsen? 

- Bidrage til at færre melder sig ud af DSR 
- En gang sygeplejerske – altid sygeplejerske 
- Spændende at arrangere medlemsaktiviteter 
- At mødes med andre sygeplejersker – vi er alle i samme båd 
- Få flest mulige seniorer med  
- Få skabt respekt om seniorsygeplejerskerne 
- At forlade arbejdsmarkedet på god måde 
- Fagdag for medlemmerne – ny måde at arrangere det på 

 
Gensidige forventninger – åbenhed – tilgængelighed – tillid – støtte/hjælp i usikre situationer 
 

- Pind 2 i formålet for vedtægterne for Seniorsygeplejersker. 
Seniorerne oplever ikke at fremstå så klart i DSR’s optik. Seniorerne har stor viden og erfaring der 
ikke bliver anvendt. 
Emnet skal drøftes både i kredsene og i DSR-c. 
Landsbestyrelsens medlemmer sender en mail til kredsenes repræsentanter der dækker 
seniorerne m.h.p. hvordan de vil inddrage pind 2 i samarbejdet. 
HB bør tage stilling til om formålet med pind 2 skal bruges og specielt hvordan. 
 
På næste møde udarbejdes brev til kredsene vedr. formålet og samarbejdet. Christine Wex 
deltager i punktet. 
 
Anne Hjortskov og Anni Pilgaard har drøftet hvordan fremtidige indkomne forslag til 
Landsbestyrelsens generalforsamling kan formidles. 
 
Årshjulet tages op justering og evt. revidering på et senere møde. 
De nye rettigheder for seniorer jf. kongressen beslutning i juni 2017 skal medregnes i det 
fremtidige arbejde.  
 
 



 
 

5 
 

12. Regnskab ved Karin 
Efter dette møde vil der stå ca. 13.000,- kr. på plussiden. 
Flot regnskab. 
 
13. Indhold i den ½ side i Sygeplejersken 
Siden skal omhandle valg til kontaktudvalgene i foråret 2018. 
Bringes i Tidsskriftet i blad nr. 2/2018. 
 
14. Mødet i Fredericia kl. 12 – 16 
- 12.00 Velkomst og præsentation af deltagere 
- 12.30 Frokost 
- 13.00 Nyt fra kredsene – nyt fra Landsbestyrelsen 
- Evt.  
 
15. Evt.  
Intet at referere  
 
Dagsordenspunkter til næste møde: 

- Oplæg vedr. Faglige seniorer 
- Pjecen om medlemsfordele ”Hvilken fase er du i?” 
- Samarbejde med Lederforeningen 
- Udforme brev til kredsene ud fra vedtægternes formål pind 2 
- Sygeplejens dag, den 12. maj 2018  

 
 
 
 
Referent: Mette Bille 

 
 

 


