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Referat fra møde i landsbestyrelsen for seniorsygeplejersker 24. februar på  
Hotel Nebo 
 
 Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra d. 18. og 19. november 2019 
Der var ikke nogen øgning af kontaktudvalg i Nordjylland, det var i Midtjylland. 
Angående referater bliver det aftalt at de først udsendes til bestyrelsen, før de sendes til de 
øvrige kontaktpersoner.  

3. Nyt fra Kredsene 
a. Hovedstaden: Der er på det sidste drøftet valg til kontaktudvalgene, man har afventet 

en beslutning om at sammenlægge kontaktudvalget i Midt og Vest. Den beslutning er 
nu truffet. Udvalget i Nord og Øst (Bornholm) og det nye Midt/Vest afklarer selv valgene 
i forbindelse med arrangementer, der afholdes. Der vil på Kredsens hjemmeside blive 
gjort opmærksom på mulighed for opstilling og valg.  
Kontaktudvalgene ønsker ikke en liste over nye seniorer på grund af opbevaringen af 
personlige data set i forhold til persondata loven. Der skrives ud til nye seniorer fra 
kredsen. 

b. Sjælland: Der skal afholdes møde i Borup i april måned, da Gulle og 3 andre ønsker at 
stoppe i Storstrøms kontaktudvalg, skal der være nyvalg. Der er 4 nye kandidater. I 
Roskilde ønsker de, der sidder i kontaktudvalget, at fortsætte. 
Ang. Breve til nye seniorer bruges ”listen” forskelligt. Nogle sender en hilsen ud, eller 
der skrives ud når der er et arrangement. Det foregår på e-mail. 

c. Syddanmark: Starter ud med et ”Mette” Road Schow oplysende om seniorsammenslut-
ningen og bl.a. også om valg til kontaktudvalgene. Der skal vælge 3 nye. 

d. Midtjylland: Der skal være valg i alle kredsene og der er kandidater. Man er nu ved at 
oprette kontaktudvalg, så er der 4 grupper/kontaktudvalg. Når valget er overstået, 
arrangeres en ryst sammen tur til Kvæsthuset. Man har gode erfaringer med ryst 
sammen arrangementer. 

e. Nordjylland. Vi havde en drøftede af ”seniornetværk” kontra kontaktudvalg, spørgsmål 
om nærhed og sammenhæng til seniorsammenslutningen. Der er udgivet et fint 
program for foråret 
 

4.       Højskolen 2020 
      Der er nu tilmeldt 43 til højskolen. Det er vist normalt på nuværende tidspunkt af året. 
 

5.        Højskolen 2021 
Aftalerne er ved at være på plads. Der blev drøftet transportmuligheder til højskolen, 
som f.eks. bustransport fra toget. ??  vil tage på ekskursion sidst i marts. 
 

6.        Lån & Spar  
       Er på plads, så der nu er 2 der har betalingskort til vores konto. 
 

7.        Økonomiansøgning 
       Ansøgningen, som Mette har udformet, rummer de ting som vi har talt om.    
       Det foreslåede budgetudkast ser meget rigtigt ud 
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8.        Eventuelt 

I forbindelse med valget vil Mette skrive til kontaktudvalgene (de nuværende formænd),      
så vi kan få en opdateret liste over hvem der skal sendes referater til og kan kontakte 

                   ? Er kontingentet fradragsberettiget for alle?  
 
 

Referat fra møde d. 25. februar i Kvæsthuset kl. 9.00  
 
 
9.  Møde med Anni Pilgaard og Anne Reimer Nielsen   
 

1. -  Der ridses kort op om vores ønske om økonomi i forbindelse med et arbejdsseminar i 
Kolding og rejseaktiviteter generelt i forbindelse med Road Schow, for at nå ud til flest 
mulige og for at fastholde medlemmer i DSR ”hele livet” - herunder også et spørgsmål om 
økonomi i forhold til faglige seniorer. Skal der betales både centralt og decentralt? Annie 
Pilgaard lancerede den ide, at vi kunne danne en facebook gruppe for seniorsyge-
plejersker. Det gav anledning til spekulationer om, hvilke faldgruber der kunne være i det, 
og hvilke andre muligheder/konsekvenser det vil have. Det vil vi arbejde videre med på 
vores møde i maj, med hjælp fra nogle DSR kommunikationsmedarbejdere. Vores mål er at 
sygeplejersker bevarer medlemskabet af DSR og rekruttere til seniorsammenslutningen. 

2. -  Year of the nurse er internationalt, spørgsmålet hvorfor blev jeg sygeplejerske skal 
ændres til derfor blev jeg sygeplejerske.  
Samtidig skal vi tænke i at få en dansk eller en nordisk sygeplejerske højt placeret i ICN, 
hvor der skal være nyvalg i år. Her er de nordiske lande inde på et samarbejde. 
Desuden er der jubilæum i det nordiske samarbejde 100 år. Skal fejres på Koldingfjord. 
-  Der arbejdes også aktuelt med en Fælles Hovedorg, men uklart hvor mange 
sektioner/opdelinger der skal være. Og hvordan skal repræsentationerne være i de 
forskellige led. 
-  Sygeplejerskemangel. DSR er ikke direkte part i aftalen om 1000 flere sygeplejersker, 
men der skal sikres, at det skal gøres så det kan mærkes der, hvor behovet er størst. Og 
det skal ikke kun gå til hospitalerne. Tidligere har tvungen deltid været en del af 
besparelserne i stedet for fyringsrunder, men ikke alle magter at gå op i tid nu. Der 
afsættes også penge til introduktion af nyuddannede, men hvordan det skal løses er ikke 
klart. Problemet er bl.a. mange års 2% besparelser. 
 

10.       Arbejde med ”Road Show” 
Gennemgang af Mettes forslag til Road Schow, der var tilslutning til, at det virkede rigtigt. 
Det er et spørgsmål om, hvordan vi kan sikre, at alle får mulighed for at stemme, skriftligt 
eller ved fuldmagt, så vi sikrer demokratiet. 

 
11.       Udviklingsseminar – Koldingfjord den 1. og 2. april 2020 

Visionspapir skal drøftes. Håndbøgerne revideres. For at lette det fremtidige arbejde med    
at opdatere skal visionspapir fremover lægges på et USB stik, som derefter vil blive den  
kommende håndbog, som det vil være lettere at arbejde med og revidere ved behov. USB-   
stik udleveret på mødet. 

 
12.       Regnskab 

Regnskabet balancerer lige. Der skal revideres i ansøgningen om økonomisk støtte og 
budget. 
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13.      Diverse 
Der skal snart tænkes i annoncering af valg (til landbestyrelsen) og planlægges møderække 
for 2020 (opstilling, valgmøder og afstemning). 
På maj måneds møde skal laves dagsorden til generalforsamlingen i august, der skal 
bestille ”poser” og John skal have et tema.  
Generalforsamlingen skal annonceres, tilmelding senest d. 5/8 og fagdagen senest 27/7   
(pris 215 kr.) skal være i fagbladet 8/7. 
 

14.      Eventuelt 
           Intet under dette punkt. 
 
 
 
 
Referent: Lis Andersen 


