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Referat fra Landsbestyrelsens møde den 3. september 2018 

 
 
Til stede: 
Bente Pedersen, Kirsten Thygesen, Annalise Bonde, Karin Karlsson, Mette Bille 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden til den 3. og 4. september 2018 
Godkendt  
 
2. Godkendelse af referat fra 16. og 17. april 2018, samt 7. maj 2018 
Godkendt  
 
3. Referat fra generalforsamlingen 1. august 2018 til efterretning 
Taget til efterretning.  
 
4. Nyt fra kredsene 
Midtjylland: 
Århus: 
Nyeste aktiviteter er lagt på hjemmesiden 
 
Viborg-Skive: 
Nyeste aktiviteter er lagt på hjemmesiden. 
Et af kontaktudvalgsmedlemmerne er fraflyttet kredsen og flyttet til Kreds Nordjylland. 
Et andet af kontaktudvalgsmedlemmerne er ved at sælge gård og fraflytter kredsen. 
 
Holstebro-Herning: 
Deltaget i Lady Walk i Tarm. Har evalueret på aktiviteten og næste år forsøges med egen 
Walk – Senior Walk kun for sygeplejersker. 
Har været på ”udviklingsseminar” på Fur og lavet hele 2019 programmet med aktiviteter. 
 
Kreds Sjælland 
Der har været sommerferie. 
Kommende møder: faldulykker, besøg på rådhuset, julefrokost 
 
Kreds Nordjylland: 
Der har været holdt sommerferie. 
Møde afholdt sammen med netværket fra Thy. Godt og positivt møde.  
 
Kreds Syddanmark: 
Planlægning af 2019  
Alle kontaktudvalg (4) inviteret til møde med kredsformanden 
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Hovedstaden: 
Udflugt til Bornholm. Ved Dueodde besøgtes et museum  
Besøg på Søfartsmuseet  
Kredsen har udsendt invitation til samtlige seniorsygeplejersker til møde vedr. FN’s 
ældredag. 
 
Kredschefen har tilbudt, at kredsen kan hjælpe med at udsende til nye 
seniorsygeplejersker.  
 
Drøftelse af problemer i forbindelse med den nye persondatalov og udsendelse til 
seniorsygeplejersker. Problematikken afklares på mødet med Anni Pilgaard den  
4. september.  
 
Nyt kontaktudvalg i Central – Hovedstaden. Drøftelse af nødvendigheden af antal møder i 
de fælles kontaktudvalg mhp. sikring af baglandets stemme.  
 
Møde om demens i november – 8 kommuner i Region Hovedstaden er gået sammen om 
at være ”gode demenskommuner”, bl.a. Gribskov Kommune.  
Bente deltager fortsat i den lokale kommunegruppe under Faglige Seniorer.  
 
Orientering om Faglige Seniorer: 
Kirsten har deltaget i hovedbestyrelsesmøde som suppleant for Bente.  
 
En god gruppe at komme ind i. Man bliver taget godt imod.  
 
Kirsten orienterede om de enkelte punkter, bl.a. de kommunale budgetter, 
ældreministeren, regeringen vil nedsætte en ”tænketank” om ældre. 
Indflydelse – aktiv i de lokale kommunegrupper – en peptalk om at søge at blive 
repræsenteret. 
 
Palle Smed havde indlæg om analyse af ventelister plejecentre og hospitaler. 
Henvendelse til DF’s formand Kristian Thulesen Dahl.  
 
Lizette Riisgaard, LO, deltager i næste hovedbestyrelsesmøde.  
 
I Ældresagen er der 170 ansatte. Ældresagen har god adgang til pressen. Faglige 
Seniorer har ikke samme adgang til pressen.  
 
Repræsentant fra Ålborg stillede spørgsmålstegn ved hvorfor Seniorsygeplejerskerne 
skulle deltage i Faglige Seniorers møder. Vedkommende blev ”sat på plads” af Palle 
Smed. Økonomi der er tildelt 500.000 kr. fra ældrepuljen, samt et beløb fra Tipstjenesten.  
 
Palle Smed vil gerne fortsætte samarbejdet med os som observatører. Palle Smed vil 
gerne deltage i et møde sammen med Grete Christensen, Anni Pilgaard og 
repræsentanter fra Landsbestyrelsen. Bente tager det op på næste møde.    
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5. Evaluering af Rødding Højskole 
Der er udsendt sammenskrivning af de indkomne tilbagemeldinger fra Rødding Højskole.  
 
Landsbestyrelsens tilbagemelding: 

- Stor tilfredshed. 
- En blændende uge med et fagligt højt niveau. 
- Logistikken i forbindelse med indkvartering bør ændres. Der var flere 

gangbesværede der var placerede på 1. sal. 
- Ikke handicapvenligt – gangbesværede må selv gøre opmærksomme på deres evt. 

handicap.  
- Lillian Hjorth var en fremragende kursusleder. 
- Maden var af høj kvalitet og særdeles lækker med stor hensyntagen til personer 

med særlige hensyn. 
 
OBS – OBS  
I vores annonce til seniorhøjskolen skal bemærkes at den enkelte selv må gøre 
opmærksom på evt. handicap.  
 
Evaluering af Generalforsamlingen:  
47 deltog i generalforsamlingen, heraf 14 der ikke var med på højskolen.  
 
Der blev efterlyst mere tid til spørgsmål eller debat med udgangspunkt i et emne. 
Landsbestyrelsen kunne komme med et aktuelt emne.  
 
Fra flere er der spørgsmålstegn ved om det er rimeligt at Landsbestyrelsen får betalt 
ophold på højskolen.  
 
På generalforsamlingen lovede at se på om der er økonomi til at afholde årlige møder for 
kontaktudvalgene som det i Fredericia i maj måned.  
 
Generalforsamlingen skal gøres mere spændende. 
 
Emner kunne eks. være:  

- Sammen om DSR – stærk – stolt – sammen  
- Seniorsygeplejerskerne som ambassadører.  
- Hvordan kommer man fra arbejdsmarkedet på en positiv måde. 

 
6. Højskolen i 2019 ved Kirsten 
Kirsten udleverede programmer på Rødding.  
Tilmelding tidligst den 1. november 2018.  
Til generalforsamlingen er der afsat tid på 1½ time til afvikling.  
 
Overveje om det er muligt at afvikle en drøftelse om aftenen med et aktuelt emne afholdt 
af Landsbestyrelsen.  
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7. Højskolen i 2020 ved Kirsten 
Kirsten har været i kontakt med de foreslåede højskoler.  
 

- Jyderup Højskole er for lille – der er for få pladser og den er ikke handicapvenlig 
- Krogerup Højskole har sendt materiale. 
- Liselund Højskole ved Slagelse var imødekommende – 32 dobbeltværelser – 65 

sengepladser i alt.  
- Rønshoved Højskole var meget interesserede – har sendt materiale. Ville kunne 

arrangere kursus for os.  
- Hjaruplund Højskole – ligger syd for grænsen  
- Marienlyst Højskole på Falster 
- Højskolen ”Østersøen” i Åbenrå  

 
Generelt er det en god ide, at højskoleopholdet omfatter andre kursister end 
sygeplejersker.  
 
Landsbestyrelsen er enige om, at forsøge Rønshoved Højskole 

- Byvandringer syd for grænsen 
- Christiansfeld – Ribe  

 
 
Referent: Mette Bille 
 
 
 
 
Referat fra Landsbestyrelsens møde den 4. september 2018 

 
 
Til stede: 
Anni Pilgaard, Anni Christensen, Bente Pedersen, Kirsten Thygesen, Annalise Bonde, 
Karin Karlsson, Mette Bille 
 
 
8. Møde med Anni Pilgaard og Anni Christensen, herunder 

• Ny persondatalov 
Bente orienterede om problematikken.  
Anni Pilgaard uddybede området.  

- Det er ulovligt at distribuere lister uden den enkeltes samtykke.  
- DSR må ændre praksis for at overholde loven 
- Nye medlemmer, der overgår til seniorsygeplejersker, skal de give tilsagn om at 

DSR må anvende deres mailadresser. Det betyder, at vi fremover igen må modtage 
lister med oversigter over nye medlemmer 

- Når der skal sendes meddelelser til medlemmerne skal de sendes med Bcc 
Anni Christensen undersøger sagen. Skal maillister slettes efter et år. Så længe 
man er i gang med en proces er det lovligt. Undersøge hvordan den enkelte 
seniorsygeplejerske bliver afmeldt fra listen.  
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Set i relation til DSR’s formål er seniorgruppen lidt i en ”gråzone”. Det eneste 
seniorerne ikke kommer ind under er løn- og ansættelse.  
Anni Pilgaard tager emnet med til juristerne for at få det afklaret. Evt. sammenligne 
med SLS. Det undersøges samtidig hvordan de enkelte kontaktudvalg er stillet i 
hold til området.  
Giver den enkelte samtykke, må de stå på en deltagerliste og dermed må man 
anvende den et middel til samkørsel. 
Landsbestyrelsen er velkomne til at vende tilbage hvis der opstår nye 
problematikker.  
 

• Ansøgning om tilskud til temamøde om vores vedtægter 
- Anni Pilgaard orienterede. Ansøgningen er ikke blevet behandlet pga. tidsnød.  
- Ansøgningen bliver behandlet på møde den 23. september. Indstillingen er, at 

pengene skal frigives.  
- Anni Pilgaard åbner lidt op for at bevillingsgruppen evt. kan give tilsagn om, om der 

kan gives en form for råderum til Landsbestyrelsens udviklingsarbejde.  
- Landsbestyrelsen fremsender yderligere begrundelser for ovenstående. ”Sammen 

om DSR” – stærk – stolt – sammen – fællesskaber. Anvendelse i relation til 
Landsbestyrelsens udvikling, yderligere mødevirksomhed for kontaktudvalgene 
(møde hvert år) og medlemmerne. Seniorsygeplejerskerne skal opleves som en del 
af ”moderorganisationen”, ambassadørvirksomhed m.m.  
 

• Medlemmer der ønsker at blive slettet som medlem af 
Seniorsammenslutningen 

- Generelt spørgsmål om hvordan man udmelder sig af DSR og dermed også som 
seniorsygeplejerske.  
 

• Faglige seniorer 
- Bente og Kirsten orienterede om det seneste møde med Faglige Seniorer.  
- Palle Smed, direktør i Faglige Seniorer, har givet udtryk for ønske om et møde med 

Grete Christensen og Anni Pilgaard om et evt. fremadrettet samarbejde. Emnet skal 
medtages i det samlede vedr. fusion mellem LO og FTF. Man ønsker at inddrage 
alle grene fra alle faggrupper, men det må ikke koste sygeplejerskerne penge at 
indgå i evt. samarbejde. P.t. vil det koste 8 kr, pr. medlem. 
 

9. Regnskab ved Karin 
- Karin orienterede.  
- Der er ca. 25.000 kr. i beholdningen.  
- Det der fornuftigt ud.  

 
10. Hjemmesiden ved Annalise 

- Annoncering af valg til Landsbestyrelsen sker via Landsbestyrelsens formulering af 
annonce, de enkelte kredses lokale blade og hjemmesider. Formulering af teksten 
blev udarbejdet på mødet.  Annoncen sættes i Sygeplejersken af Christine Wex.  
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11. Håndbogen ved Annalise 
- 4.13 – Vejledning til punkterne 4. rettes til. Punkt 4.1 ændres til Henrik Boesen,  4.2 

skal ændres til Christine Wex.  
- God ide at nærlæse håndbogen m.h.p. evt. rettelser.  
- Bente nærlæser hele håndbogen og giver evt. rettelser til Annalise.  

 
12. Forberede oplæg til møde med Lederforeningen den 19. november 2018 
Bente havde nogle stikord 

- Forlade arbejdsmarkedet på en god måde – hvilke tanker gøres der! 
- Ledernes ansvar? 
- Involvering af leder-TR/sygeplejerskernes TR! 
- Seniorsygeplejerskernes ansvar – hvilke forventninger har Lederforeningen til os? 

 
13. Eventuelt 

- Drøftelse af anvendelse af årsrapporter. Der er delte meninger om 
ressourceforbruget i den forbindelse. Ikke alle kontaktudvalg fremsender materiale.  
Landsbestyrelsen overvejer andre metoder for fremlæggelse af årsrapporterne. 
Medtages på mødet i november.  

 
- Valg til Landsbestyrelsen kan sættes på til møder i kontaktudvalgene. Der skal 

vælges både repræsentant og suppleant.  
 

- Annoncering af højskoleophold for seniorer – der skal gøres opmærksom på at den 
enkelte (ved direkte tilmelding pr. telefon) selv skal oplyse særlige behov – 
handicap – diæter m.m.  
 

- Landsbestyrelsen skal på højskoleophold blande sig mere med de øvrige 
sygeplejersker.  
 
 
 

Til næste møde: 
- Planlægning af møder i foråret 
- Årsrapporter – hvad og hvordan smal de anvendes 
- Annoncering af valg til Landsbestyrelsen 

 
 
 
 
 
Referent: Mette Bille 
 


