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 Referat fra møde i Landsbestyrelsen den 22. og 23. november 2021 
 
Den 22. november 2021, kl. 15.00 – 18.30 på Hotel Nebo, Istedgade 6 
 
Dagsorden. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Fremover sendes dagsorden også til suppleanterne. Mette sender dagsorden til suppleanterne til 
orientering. Ved forfald skal det enkelte bestyrelsesmedlem selv tage kontakt til suppleanten og 
give besked.  
 

2. Godkendelse af referat fra 13. og 14. september 2021 i Fredericia: 
Referaterne fra møderne i Fredericia blev godkendt. 
 
I den sammenhæng drøftedes at medlemmer, der er +55, kan deltage i seniorsammenslutningens 
aktiviteter men er ikke valgbare Det fremgår ikke klart af formuleringen. Dette må tages op ved 
mødet med Anne Reimer ved møde eventuelt ved mødet d. 23. nov. Her kan så præciseres hvordan 
tolkningen skal formuleres. 
Pr. 1. januar er vi seniorsygeplejersker ordinære medlemmer af Faglige seniorer. Kontingentet på  
5 kr. pr. medlem betales af DSR centralt. Seniorsygeplejersker kan deltage i bestyrelsesarbejde i 
Faglige seniorer og bidrage med vores viden og kompetencer til gavn for de +60-årige. Med disse 
rettelser og tilføjelser godkendes referatet fra 13. og 14. september. 
 

3. Godkendelse af referat fra Fredericiamøde den 5. oktober 2021. 
Hvem informerer seniorsygeplejerskerne når de pr. 1. januar er medlemmer af Faglige Seniorer. 
Skal DSR + Landsbestyrelsen og kontaktudvalgene informere medlemmerne om konsekvenserne af 
medlemskabet.  
Medlemmerne vil få besked fra DSR centralt via mail. 
Der opfordres til at det enkelte medlem tilmelder sig det gratis nyhedsbrev fra Faglige seniorer. 
(FagligeSeniorer.dk)  
Med disse kommentarer og tilføjelser godkendes referatet.  
 

4. Opstramning af aftaler vedr. referater: Vi skal på møderne hjælpe hinanden med at formulere 
konklusionerne. 
Referaterne skal være ude 14 dage efter mødet. 
Inden det sendes ud skal alle have mulighed for at give response. Der kan kommenteres på det 
udsendte referat med Rød: Mette    Grøn:  Anne Lise:   Lilla: Doris   Blå: Lene. Derefter retter Lis 
referatet til og udsender referatet til: ” Personer der Modtager referater”.  
 

5. Opdatering af lister der anvendes til udsendelse af referater m.m. Listerne vedligeholdes og 
opdateres af Mette. 
 

6. Evaluering af Fredericia møde den 5. oktober 2021:  
Der var en god stemning og opbakning til landsbetyrelsens retning og strategi. Der blev udtrykt 
interesse for, at Road Show blev præsenteret i de lokale kontaktudvalg. Med landsbestyrelsens 
formand og den lokale repræsentant fra landsbestyrelsen. Der satses på at Fredericiamøder 
fremover afholdes i 2. kvartal. Der satses på at holde møde d. 31. maj i Fredericia kl. 12 – 16. dvs.  
kl. 11 for bestyrelsen. 
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7. Nyt fra kredsene  

a. Kreds Nordjylland: Fagdagen:  Kreds Nordjylland blev afviklet d. 7/11 med deltagelse af ca. 
120 sygeplejersker. 
Kredsformand Jytte Wester er fratrådt, og der blev afviklet en afskedsreception d. 12/11. 
Samarbejdspartnere, kollegaer, venner og familie var mødt op i stort antal. DSR’s formand 
Grethe Christensen holdt en varm og morsom tale. 
Valgt til kredsbestyrelsen: Chistina Windau Hay Lund blev ny formand med stort flertal. Der 
blev valgt 2 helt nye næstformænd. 
De 2 sidste 2 foredrag havde deltagelse af hhv. 64 og 68. 
Til julefrokosten er tilmeldt 116 
Nogle aktive +55-årige har undret sig over, at der blev givet afslag til deltagelse af f.eks 
julefrokost. Ved Seniorsammenslutningens annoncer i ”Sygeplejersken” står der, at  
+55-årige er velkomne til seniorsammneslutningen arrangementer. 
9 nordjyske sygeplejersker blev valgt: 3 til regionsråd, 6 til kommunalvalget. 

b. Kreds Syddanmark 
Seniorsygeplejerskerne fra Region Syd deltog i fagdagen i Kolding 28.10.21 med en stand, 
hvor deltagerne i pauserne havde mulighed for at møde landsbestyrelsens repræsentanter 
fra området Karen Margrethe Maglekjær og Doris Klockmann og få en snak om arbejdet i 
bestyrelsen, samt de tilbud der er for seniorer. 
Ellers deltog de i de foredrag der var. En spændende dag. Alle som er medlem af DSR har 
mulighed for at deltage i et sådant arrangement. Trekanten: kontaktudvalget har 
konstitueret sig. Kan ses på hjemmesiden sidst på året.  

c. Kreds Sjælland: Alle arrangementer i foråret blev aflyst på grund af Covid-19 restriktioner. 
Roskilde havde planlagt 6 arrangementer fra juni til november. Deltagerantal er stærkt 
reduceret, formentlig grundet corona. Et foredrag aflyst grundet for få tilmeldte. 
5 arrangementer gennemført med færre deltagere end normalt. 
Forsinket julefrokost (14) sommerudflugt til Hundested, guidet rundvisning i Knud 
Rasmussens hus – Sandskulpturene og frokost i Restaurant Knud (14) Besøg i Medicinsk 
Historisk Museum i Næstved (4) guidet rundvisning Gobelinerne (8) julefrokost (26). 
Storstrømmen har afholdt 4 arrangementer siden juni: Besøg på Holmegård Glasværk (31) 
Bustur til Arken (35) Herregården Fuglsang Foredrag om musikkens betydning for den 
mentale sundhed (39) Julefrokost (58) 
Afholdt 2 kontaktudvalgsmøder. 
Vestsjælland har afholdt 4 arrangementer siden 1 september 
Besøg på Sano i Skælskør (rehabiliteringscenter for gigtsygdomme) (26). Besøg på den nye 
sygeplejeskole i Holbæk. Orientering om den nye uddannelses opbygning (23) Foredrag om 
Otto Brandenburg ved Lillian Hjort West Julefrokost Gyrstinge kro 6. september.    

d. Kreds Hovedstaden:   Seniorerne i Hovedstaden har holdt igen med aktiviteterne grundet 
Coronasmittetrykket. Der har dog været afholdt enkelte møder. 1. september deltog jeg i 
et møde i Hillerød, hvor vi talte om Landsbestyrelsens arbejde og pejlemærkerne. 
Der har været afholdt et fælles kontaktudvalgsmøde 16/9 i Kredsens lokaler ved Nørreport 
i København. Og 1.oktober deltog vi med Kreds Hovedstaden i et møde med fokus på hvad 
der tilbydes seniorer i de forskellige kommuner i regionen.  En god drøftelse mellem bl.a. 
nogle lokale borgmestre.  
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e. Kreds Midtjylland 
Det 4. kontaktudvalg – Syd - er nu etableret og de har konstitueret sig.  
Kontaktudvalgene i Øst, Nord og Vest alle i gang igen efter Coronapausen. Alle fire 
kontaktudvalg afholder julefrokoster i december. 
 

8. Afklaring af Vedtægternes § 5, stk. 1 og 2, samt § 8 stk. 1. kan senior netværk etableres som et 
reelt kontaktudvalg.  

a. Problemstilling i Nordjylland 
Ifølge Vedtægter § §8 stk. 1 kan seniornetværk reelt set etableres som kontaktudvalg. Det 
indebærer, at der fremover vil være to kontaktudvalg i Nordjylland. 
Ved valg til Landsbestyrelsen skal der derfor vælges en repræsentant for hele Kreds 
Nordjylland jf. vedtægternes § 5, stk. 1. 

 
9. Julebrev/Nyhedsbrev – skal vi gøre noget i det? 

Mette formulerer en julehilsen til kontaktudvalgene og udsender ad de normale kanaler. 
 

10. Forslag til datoer for møder i 2022 
a. Den 21. – 22. februar 
b. Den 16. – 17. maj 
c. Den 12. – 13. september 
d. Den 14. – 15. november 

Forslagene blev vedtaget 
 
11. Eventuelt  

AnnaLise fortæller, at nogle seniorer i Nordjylland ikke havde haft mulighed for at stemme til 
kredsbestyrelsesvalget. Det kan skyldes en manglende opdatering af ”min Profil”. Det må 
undersøges nærmere. 

 
 
Referat udarbejdet af Lis Andersen og Mette Bille 
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Dagsorden til møde i Dansk Sygeplejeråd, den 23. november 2021. kl. 09.00 – 14.00. 
 
 
Møde med Anni Pilgaard og Anne Reimer Nielsen, kl. 09.00 – 10.00 
 
Afbud fra Anni Pilgaard, deltagelse af Anni Christensen. 
Afbud fra AnnaLise Bonde. 
 

1. Hvad er status i Dansk Sygeplejeråd vedr. konflikt m.m. 
Efterforløbet i forbindelse med forhandlingssystemet er, at der nu er oprettet en 
lønstrukturkomite, hvor Grete Christensen har fået en plads. Det er DSR’s sigte, at aflønning skal 
ske efter uddannelsesniveau og ansvar, svarende til de mellemlange videregående uddannelser. 
Analysearbejdet skal være færdig med udgangen af 2022. Der skal følge penge med i forhold til 
hver konklusion, samt at anbefalinger skal inddrages i forhandlingssystemet ved OK-
forhandlingerne i 2024. 
Efter hvert møde i komiteen holdes en online orientering med fokus samarbejde med 
medlemmerne samt en præsentation af områder/emner, der kan arbejdes videre med. 

 
Der opleves stor frustration blandt medlemmerne. Denne frustration skal rettes mod 
arbejdsgiverne frem for mod DSR og Grete Christensen.  

 
Det er positivt at der ved kredsbestyrelsesvalgene er valgt mange nye og aktive ind. 
Den nye forening Danske Sygeplejersker er DSR i dialog med samtidig med at foreningen også har 
fået valgt medlemmer ind i kredsbestyrelserne og i DSR’ hovedbestyrelse. 

 
2. Faglige Seniorer – hvor langt er vi med medlemskab? 

Anni Pilgaard tager kontakt til Palle Smed i Faglige Seniorer i starten af december måned mhp. 
endelig underskrift om medlemskab. 
Landsbestyrelsen vil udsende orientering i Julehilsen til alle medlemmer, når aftalen er faldet på 
plads. Her vil der være henvisning til Faglige Seniorers hjemmeside og de muligheder, der åbner sig 
ved medlemskab. 
Seniorsygeplejersker bliver automatisk medlemmer af Faglige Seniorer med virkning fra 1. januar 
2022. 
Seniorsygeplejersker er i denne forbindelse dem, der henhører under Vedtægternes §3. 
 

3. Andre aktuelle emner vi som seniorer skal være opmærksomme på! 
Medlemmer af seniorsammenslutningen der er +55 år. 
Der har været en del drøftelser i nogle kontaktudvalg vedr. de +55-åriges situation. 
Der slås fast, at de +55-årige kan deltage i kontaktudvalgenes aktiviteter, men de har ikke 
stemmeret ved valg der pågår i kontaktudvalgene, eks. Kontaktudvalg og valg til repræsentation i 
Landsbestyrelsen. Dette er begrundet i, at de +55-årige stadig er på arbejdsmarkedet.  

 
Medlemslister 
GPDR reglerne i Danmark og i EU gør at alle oplysninger med personfølsomme oplysninger skal 
sendes som krypterede. 
Anne Reimer arbejder på at der kan gives adgang til seniormedlemmerne i de enkelte kredse. Der 
vil blive en ansvarlig i hvert kontaktudvalg der får denne adgang, sålkedes der kan sendes 
invitationer ud til medlemmerne om de aktiviteter de enkelte udvalg udbyder. 
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Møde med Anni Christensen, kl. 10.00 – 12.00 
 

4. Eventuelt seniorsamarbejde i Norden  
a. Er der en mulighed for at etablere et samarbejde 
b. De nordiske landes seniorstrukturer 
c. Eventuelt formål med samarbejdet 
d. Andre område vi skal være opmærksomme på 

a. Indledningsvis lidt orientering om samarbejde SSN og videre ud til ICN. 
b. Drøftede vores tanker med hvad vi kunne tænke os at drøfte med de andre landes 

seniorer og omfanget. Man kunne tænke et møde en gang årligt. Som et netværk hvor 
forskellige emner kan tages op, f.eks. rekruttering. 

c. Der kan undersøges hvordan deres organisationsstruktur er. Og om de har en 
seniorsammenslutning. Kunne evt. starte med kontakt til Færøerne og Island. Hvor der 
er en samlet sygeplejerskeorganisation. Norge har lokale grupper i Fylkede Finland har 
lokale sammenslutninger. Sverige har også lokale grupper. Vi kunne starte med en 
mere uformel kontakt for at kunne være en gensidig interesse. 
Annie vil finde kontaktpersoner og adresser, så vi kan få sendt nogle følere ud. Så må vi 
se hvordan der kan arbejdes videre.   

                              
Landsbestyrelsens møde, kl. 12.20 – 14.00 
 

5. Højskoleophold 2022/Doris 
Tilmeldinger er i gang. Lis har talt med Christina Robins, der har sagt at hun gerne kommer med et 
oplæg (under forudsætning af at hun blev genvalgt, Og det blev hun). Hun vil gerne have lidt mere 
at vide om Et Emne/tema. Og gerne vide lidt om program for højskolen. Aftale med oplægsholder 
er på plads 

 
6. Højskoleophold 2023/Doris:  

Vi drøftede muligheder for højskoleophold i 2023 
 

7. Regnskab/Lene:  
Regnskabet blev gennemgået. Der er en god balance. Takket være vi fik øget rådighedsbeløbet. 

 
8. Hjemmeside/Anna Lise 

Intet at referere 
 

9. ”Håndbogen”/USB-stikket/AnnaLise 
USB-stikket opdateres på næste møde 
 

10. Eventuelt 
Til næste møde:   
- Spørgsmål om landsbestyrelsen skal have en ”gavepolitik”? 
-  Landsbestyrelsens transportudgifter til højskolen på Bornholm. 
-  Følge op på kontakt til de nordiske lande.  

 
 
Referat udarbejdet af Lis Andersen og Mette Bille 


