
 
 

1 
 

Referat fra møde i Landsbestyrelsen 16. april 2018.  
 
 
Til stede: 
Bente Pedersen, Kirsten Thygesen, Anna Lise Bonde, Mette Bille 
 
Afbud:  
Karin Karlsson 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden til den 16. og 17. april 
Godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat fra 19. og 20. februar  
Referatet fra 20.februar rettelse fra Anna Lise. Usikkerhed vedr. fordelingen af opgaver 
i forhold til årshjulet. 
Anni Pilgaard har uddybet referatet. Disse er indskrevet og lagt på hjemmesiden. 
Referatet godkendt med disse rettelser. 

 
3. Nyt fra kredsene 

Syddanmark: 
- Foredrag om skyld og skam. En velbesøgt dag. 
- Højskolen 2018 er tilmeldt 71. Til den faglige dag er p.t. tilmeldt 2.  
- Omtale af udstillingen: ”Sygeplejersker under besættelsen” på 

Sygeplejehistorisk Museum i Kolding, i Jyske Vestkysten, 15.04.  
 
Midtjylland: 
- Foredrag om demens med demenskonsulent 
- Foredrag om Etisk Råd 
- Lady Walk   
- Valg til kontaktudvalg 6 medlemmer i Vest 
- Valg til Kontaktudvalg 7 medlemmer i Nord 
- Valg til kontaktudvalg i Øst 8 medlemmer 

 
Nordjylland: 

- Besøg af musikterapeut i relation til demens og Alzheimers 
- Besøg af koordinerende sygeplejerske vedr. sygeplejeetiske retningslinjer og etisk 

råd 
- Valg til kontaktudvalg 7 medlemmer 
- Skrevet til Charlotte Schultz vedr. Faglige Seniorer 
- DSBs billetter er steget voldsomt. Måske kan vi rejse på DSRs erhvervsrejsekort! 

 
Hovedstaden: 

- Møde med næstformanden 
- Program udarbejdes senere 
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- Kontaktudvalg er status quo i Nord og Vest. I Midt er der 5 medlemmer nu. 
Bornholm uvist 

- Seniorer skal ikke betale strejkekontingent  
- Der er en afklaring på forplejningen for kontaktudvalgene. Der er nu morgenmad og 

frokost.  
- FNs Internationale Ældredag den 1. oktober med indslag fra Thyra Franck og 

Bjarne Hastrup fra Ældresagen.  
- Næste møde i det fælles kontaktudvalg den 30. april. 
- Udflugt til Bornholm. 

 
4. Højskole i 2018 ved Kirsten 

Der er p.t. tilmeldt 72 og 2 tilmeldte til fagdagen.  
 

5. Højskole i 2019 ved Kirsten 
Kirsten har lavet en aftale med lederen på pensionisthøjskolen i Nr. Nissum med et besøg 
i maj måned. Brainstormen fra vores sidste møde er sendt til orientering. 
Har fået tilsagn fra kredsformand Anja Laursen til fagdagen. Skal tale om   
Et andet emne til samme dag kan være sundhedschef i Lemvig Kommune, Grete 
Bækgaard Thomsen. Mette kontakter Grete Bækgaard Thomsen. 
Mulige emner kan være:  

- Det nære sundhedsvæsen, herunder akutsygepleje  
- Det sammenhængende sundhedsvæsen 
- Demenshandleplan  

 
6. Forberedelse til mødet i DSR, herunder evt. møde med Lederforeningen og 

pind 2 i formålet 
Forhistorien er et ønske fra Lederforeningen om der skulle oprettes en særlig gruppe for 
ledende seniorsygeplejersker. Vi må se hvordan tiden siden da har udviklet sig.  
 
Lederforeningen: 

- Søge at få bundet en sløjfe vedr. hvordan sygeplejersker der forlader 
arbejdsmarkedet såvel menige sygeplejersker som ledere  

- Retræteposter for ledende sygeplejersker! 
- Anvendelse af ledernes kompetencer  
- Vi er hinandens forudsætninger  

 
Pind 2: 

- Der er p.t. ingen der kan huske hvorfor den er indskrevet 
- Det Fælles Kontaktudvalg i Midtjylland skal holde møde den 23. maj. Her vil Mette 

spørge ind til hvordan kredsen har tænkt sig at anvende den pind i relation til 
Landsbestyrelsesmedlemmer.  

- Kæmper for at bibeholde pinden og få DSR til at tage den alvorligt 
- Evt. skabe sammenhæng mellem pind 2 og ”Sammen om DSR”.  
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7. Forberedelse til generalforsamlingen på Rødding Højskole den 1. august 
 Stemmetællere: 
Forslag: 

Dora Pawlowski, København 
Birthe Larsen, Struer  

 
 
Materiale fra Maskinstuen i DSR: 

- Antal kopier  
- Dagsorden ifølge vedtægterne 
- Forslag til stemmetællere 
- Forretningsorden 
- Bestyrelsens beretning 
- Regnskab fra 1. januar  

 
Forretningsorden: 
Dagsorden ifølge vedtægterne  

o Kommer der forslag skal de sættes på hjemmesiden inden 
generalforsamlingen 

o Forslag skal være Landsbestyrelsen i hænde senest den  
 
Dirigent: 

- Forslag, Anne Hjortskov , jurist i DSR 
 
Christine Wex: 

- Plastposer 
- Chartek 
- Skriveblokke  
- Kuglepenne  
- De reviderede vedtægter  
- Pjece: ”Gode grunde til at være medlem af DSR” 
- Pjece: ”Sygeplejerske hele livet” 

 
Alt materiale sendes til højskolen den 25. juni. 
 
 
Referent: 
Mette Bille 
 
 
Referat fra møde i Landsbestyrelsen den 17. april 2018 
 
Til stede: 
Fra DSR til punkt 8: 
Anni Pilgaard, Christine Wex 
 
Fra Lederforeningen til punkt 9: 
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Irene Hesselberg, Peter Stuhaug. 
 
Fra Landsbestyrelsen: 
Bente Pedersen, Kirsten Thygesen, Anna Lise Bonde, Mette Bille 
 
Afbud: 
Karin Karlsson 
 
Dagsorden: 

8. Møde med DSR 

• Faglige Seniorer 
Bente Pedersen indledte punktet i relation til Faglige Seniorer og fusionen mellem LO og 
FTF. Seniorsygeplejerskerne er lige så splittede i forhold til emnet som DSR. 
Der er brug for en afklaring.  
Anni Pilgaard orienterede om, at den afklaring ikke sker foreløbigt. Inden for de næste 2 år 
skal organisationen/organiseringen af den nye konstellation være på plads også på det 
lokale plan. I hvor stor udstrækning skal DSR gå ind i det lokale samarbejde, det kan bl.a. 
handle om lokalkontingenter. 
Bente Pedersen giver Faglige Seniorers hovedbestyrelse besked om, at der ikke kan ske 
en afklaring før om 2 år. Forslag om at fortsætte som observatør i de næste 2 år kan være 
en mulighed for at fremme det kommende samarbejde i den nye organisation.  
 

• Pind 2 i formålet 
Pinden er relateret til Landsbestyrelsen og ikke til de lokale kontaktudvalg.  
Bestyrelsen er interesserede i at bibeholde pind 2, men vil gerne have en tilkendegivelse 
fra DSR om hvordan man tænker at bruge området.  
Et eks. kunne være en anvendelse som høringspart. Dette er før prøvet, men høringen 
blev ikke brugt.  
Er der ikke ressourcer til at inddrage Landsbestyrelsen er der ingen grund til at pinden 
eksisterer.  
 
Anni Pilgaard orienterede om den hastighed hvormed udviklingen sker i både DSR og på 
arbejdspladserne. Dette skal ses i forhold til at Seniorsammenslutningen ikke har noget 
med arbejdsmarkedet at gøre, men meget andet. 

- Hvor kan vi se vi skal bruges?  
- Er pinden som den skal være?  
- Arbejdsmarkedstilbagetræknings udvikling – hvad med den! 

 
Til generalforsamlingen i august kunne vi bede Grete Christensen om at tale om hvordan 
hun ville se Seniorsammenslutningen hvis den skulle startes nu.  
Der skal ske en ny rekruttering og fastholdelse – forpligtende fællesskaber – hvad skal der 
til for at man vil være medlem? 
Opfordres til at gennemarbejde vedtægterne med specielt fokus på formålene.  
Formålet er aldrig blevet revideret, men de øvrige dele af vedtægterne er revideret 
løbende, senest i 2014.  
Tage det op på generalforsamlingen i 2018 m.h.p. at revidere formålet. 
Der udarbejdes et forslag til generalforsamlingen. 
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Mulighed for evt. at søge DSR -c om økonomi til afholdelse af temadag hvor emnet 
behandles.  
 

• Pjecen ”Sygeplejerske hele livet” 
Christine Wex indledte punktet. 
Trænger pjecen til en gennemskrivning m.h.p. tydelighed i eks. Hvordan man bliver 
medlem af Seniorsygeplejerskerne.  
Pjecen skal ses i sammenhæng med vedtægter og formål.  
 

• OK 18 
Anni Pilgaard orienterede om den pågående forhandling i Forligsinstitutionen.  
 

• Medlemmer der ønsker at blive slettet som medlem. 
Der er uklarhed over hvordan det foregår. Det sker på forskellig vis i de enkelte 
kontaktudvalg. 
På næste møde, drøftes hvordan man rekrutterer og/eller stopper som medlem af 
Seniorsygeplejerskerne og dermed DSR.  
 

9. Møde med formand og næstformand i Lederforeningen 

• Fortsat samarbejde 
Bente Pedersen indledte punktet. 
Der er enighed om at det er vigtigt vi samarbejder om sygeplejerskernes seniorliv, 
fastholdelse af ledere, hvordan kan ledere træde ud af arbejdslivet, kan/skal der oprettes 
en speciel form for ledere efter endt arbejde. 
Seniorerne har både viden og ressourcer der kan anvendes fremadrettet.  
Irene Hesselberg oplyste, at flere af de nye bestyrelsesmedlemmer ønsker at se på 
hvordan man kan fratræde arbejdslivet, eks. senioraftaler. Evt. en artikel i 
Lederforeningens blad ”Forkant” set i relation til et fælles samarbejde. Lederforeningen 
arbejder ud fra eks. hvad er mål og hvad er middel.  
Emnet sættes på møde i Landsbestyrelsen den 19. november. Irene Hesselberg oplyser, 
at Lederforeningen har nedsat ad hoc grupper, hvorfor nogle medlemmer kan deltage i 
mødet med os. 
Irene Hesselberg har fået DSR’s plads i ”Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige 
og ældre” = ”FREMBO”. Et emne der kan gøres opmærksom på overfor 
seniorsygeplejersker – kan også være en del af beretningen til generalforsamlingen m.h.p. 
at puste nyt liv i foreningen.  
 

10. Håndbogen ved Anna Lise 
Der er intet nyt i forhold til, dette punkt. Anna Lise overfører alle dokumenter til et USB stik, 
hvilket gør det lettere at rette i. 
 

11. Hjemmesiden ved Anna Lise 
Årshjulet skal drøftes med Christine Wex.  
Generalforsamlingen den 1. august skal annonceres i Tidsskriftet den 15. juni. Forslag til 
behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før 
generalforsamlingen, senest den 4. juli. Christine Wex har ferie fra den 4. juli, hvorfor 
forslag fra Landsbestyrelsen skal sendes senest den 3. juli.  
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Generalforsamlingen skal samtidig annonceres på hjemmesiden. Forslag til behandling på 
generalforsamlingen skal lægges på hjemmesiden, da det derfor er muligt at se forslagene 
inden generalforsamlingen.  
Kommer der indkomne forslag sendes de direkte til Christine Wex, der sætter dem på 
hjemmesiden. 
Evt. behandle spørgsmålet om samarbejde med Faglige Seniorer på generalforsamlingen 
m.h.p. dels at få en holdningstilkendegivelse og dels få afklaret om det er noget 
Landsbestyrelsen skal gå videre med. Tidligst på generalforsamlingen i 2019. 
 

12. Regnskab ved Karin 
Taget til efterretning. 
 

13. Detailplanlægning af mødet den 7. maj 2018 
Spørgsmålet om Seniorsygeplejersker skal indgå i samarbejde med Faglige Seniorer skal 
vendes på mødet m.h.p. at få en tilkendegivelse af holdningen overfor emnet.  
Det er vigtigt at det gøres meget klart, hvad de Faglige Seniorer er for en størrelse og 
hvad og hvordan vi kan samarbejde med hinanden.  
Anna Lise og Mette kontakter Charlotte Schultz fra Faglige Seniorer m.h.p. deltagelse i et 
lokalt arrangement for at få synlighed over området.  
 
 
Forslag til generalforsamlingen: 
”Bestyrelsen foreslår, at Generalforsamlingen giver bemyndigelse til Landsbestyrelsen om 
at gennemgå vedtægter og formål for Landsbestyrelsens arbejde med henblik på 
revidering. 
Siden 2014 er der sket forandringer i Dansk Sygeplejeråds organisation – ”Sammen om 
DSR”, - som også har haft indflydelse på Seniorsammenslutningens arbejde.  
Vedtægterne er senest revideret i 2014”.  
 
Dagsorden til møde i Fredericia og fordeling af opgaver:  
 

1. Velkomst ved Bente 
2. Frokost 
3. Nyt fra kredsene ved formanden for kontaktudvalgene 
4. Nyt fra Landsbestyrelsen 

• Samarbejde med de Faglige Seniorer, Bente 

• DSR’s kongres, Bente 

• Samarbejde med Lederforeningen, Mette 
 

• ”Sygeplejerske hele livet”, hvordan bliver man medlem af 
Seniorsammenslutningen, Anna Lise 

• Højskoleophold i 2018 og 2019, Kirsten 
5. Eventuelt  

 
 

14. Eventuelt 
- Tivolibesøg i forbindelse med næste møde (2.-3. september).  
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- Bente bestiller bord i ”Grøften”  
- Evt. klassisk koncert i Tivoli  
- Evt. temadag m.h.p. revision af vedtægter og formål 

 
 
Referent: 
Mette Bille 

 
 


