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Referat fra møde i Landsbestyrelsen den 4. februar 2019. 
 
 
Til stede: 
Bente Petersen, Kirsten Thygesen, Karin Karlsson, Annalise Bonde, Mette Bille 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Annalise ønskede klarhed over materiale vedr. ”Frivilligt arbejde i sundhedsvæsenet”. Sættes på til 
dagsordenen den 5. februar.  
 
Punkt ”Kontaktudvalgs- og Landsbestyrelsens valgperiode” så den er svarende til den nye struktur 
i DSR i øvrigt.  
Dagsordenen godkendt med disse punkter. 
 

2. Godkendelse af referater fra den 19/11 og 20/11 

Referat fra Lederforeningen. 
Alle er enige om at der ikke skal ske yderligere i forhold til Lederforeningen.  
 
Referat fra 19. november: 
Årsrapporterne fra de enkelte kontaktudvalg skal fremover sendes til den enkelte kreds.  
Referaterne godkendt med disse rettelser.   
 

3. Nyt fra Kredsene 

Syddanmark: 

- Trekanten:  

o Møde februar ”Hvordan er vi blevet de danskere vi er?” 

o Forårsprogrammet er klar. 

Sjælland: 

- Storstrøm: 

o Besøg på plejehjem ”Guldbosund” – godt møde. 

- Roskilde: 

o Besøg af historiker, Lotte Fangel, ”Omsorg i Roskilde gennem 800 år” – godt møde. 

o Program for foråret er klar.  

Hovedstaden: 

- Hovedstaden Nord: 

o Besøg i Synagogen i februar, mange deltagere. 

o Program for foråret er klar . 

o Hvad betyder bindende tilmelding? Mange tilmeldte, men nogle udebliver. Evt. 

undlade at skrive bindende tilmelding i annoncen. Bindende er bindende!  

- Fællesmøde for alle kontaktudvalgsmedlemmer i efteråret – besøg på Christiansborg.  
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Nordjylland:  

- Annoncer til valg til Landsbestyrelsen er kommet på hjemmesiden. 

- Der udleveres forårsprogram . 

- Efterårsprogrammet er under udarbejdelse. 

- Procedurebogen er tilrettet efter drøftelser på sidste møde. 

Midtjylland: 

Århus:  

- Februar møde: Peter Lundbergs foredrag hedder ”Tanker – Pauser”, hvor han reflekterer 

over tiden. 

Viborg/Skive:  

- Ønsker respons på hvornår vi igen får lister på nye medlemmer. 

- Ønsker oplyst hvornår der er sidste tilmelding til fagdagen den  

8. august. Frivillige – senest den 26. juli 2019 

Holstebro/Herning: 

- Februar møde: Pårørende, de ufrivilligt frivillige, ved landsformand for Pårørende Danmark, 

Marie Lenstrup 

 

4. Højskole i 2019 ved Kirsten 

Kirsten orienterede om der p.t. er 50 sygeplejersker tilmeldt. I alt er der 71 tilmeldt det ugekursus vi 
skal deltage på. 
Karin orienterede om betaling.  
 

5. Højskole i 2020 ved Kirsten 

Kirsten orienterede. 
Kredsformand, John Christiansener bedt om at komme. Vil gerne deltage under forbehold af 
ferieplaner. Er John forhindret, sørger han for en afløser.  
Doris Klockmann har tilbudt foredrag om arbejdet under ”Læger uden grænser”, hvilket vi har 
accepteret.  
 

6. Valg til Landsbestyrelsen 

Der drøftes mulige kandidater, der har givet foreløbige tilsagn om at opstille. 
Der kan forventes at blive kampvalg i enkelte kredse. 
 
Drøftelse af forslag om at valg til Kontaktudvalg og Landsbestyrelsen ensrettes i forhold til DSR’s 
øvrige valgperioder på 4 år.  
Emnet tages op på mødet den 5. februar med repræsentanter fra DSR.  
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Referat fra den 5.  februar 2019 
 
Til stede fra Landsbestyrelsen: 
Bente Petersen, Kirsten Thygesen, Karin Karlsson, Annalise Bonde, Mette Bille 
 
Fra DSR: 
Anne Reimer-Nielsen, Anni Pilgaard forhindret 
 
Dagsorden:   
 
7. Møde med Anne Reimer-Nielsen herunder 
      - Faglige Seniorer 
Anne Reimer-Nielsen har haft møde med Anni Pilgaard.  
Der er afsat to år til at finde ordning for alle i den nye organisation, Fagbevægelsens 
Hovedorganisation (FH).  
Bente orienterede om at Vibeke Westh fra Kreds Hovedstaden vil tage emnet op i økonomiudvalg 
og hovedbestyrelse. Afventer fortsat en afklaring fra hovedbestyrelsen.  
Emnet skal drøftes igen på mødet i maj. 
 
Bente indgår i kommunegruppe i Gribskov Kommune, Annalise deltager i tilsvarende gruppe i 
Ålborg Kommune og Mette i Holstebro Kommune.  
 
      - Den ny personaledatalov 
Alle er ”forskrækkede” over omfanget af ordningen. DSR udarbejder et dokument vedr. dataansvar 
i forbindelse med lister over medlemmer i Seniorsammenslutningen. Det betyder, at 
kontaktudvalgene får dataansvar, hvilket igen indebærer, at man ikke må have materiale liggende 
fremme (gælder også privatområdet) så andre kan se det. Det skal være aflåst.  
 
DSR’s jurist overvejer, om der skal være login inden man kan komme på 
Seniorsammenslutningens hjemmeside.  
 
Sker der udskiftning i de enkelte kontaktudvalg skal det enkelte medlem give tilsagn om, at deres 
navn, mailadresse og evt. telefonnummer må oplyses.  
 
De seneste tal for organiserede sygeplejersker på +55 år er 85%.  
Nye lister tilsendes kontaktudvalgsformændene med en opdateret liste over alle seniormedlemmer.  
 
       - Seniorsammenslutningens vedtægter 
Drøftes på mødet i maj.  
 
8. Regnskab ved Karin 
Karin fremlagde regnskabet. Det viser et lille overskud.  
Taget til efterretning.  
 
9. Hjemmeside ved Anna-Lise 
I annoncen i Tidsskriftet nr. 14/2018 vedr. højskole og fagdag er datoen for fagdagen ikke kommet 
med. Datoen er den 8. august 2019.  
Der skal indrykkes en ny annonce.  
 
”Seniorerne inviteret til sygeplejefaglig dag på Nr. Nissum Højskole den 8. august 2019, kl. 10.00 – 
17.00.  Indhold i fagdagen samt prisen oplyses i annoncen.  Tilmeldingsfrist den 26. juli 2019.”  
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Ny annonce tilsendes den ansvarlige for annonceafdelingen i ”Sygeplejersken”.  
 
10 Håndbogen ved Anna-Lise 
Valg til Landsbestyrelsen. 
Den enkelte kreds og kontaktudvalgene er ansvarlige for annoncering om valg i egen kreds. 
Tilføjes til punkt 7 i Håndbogen.    
Revision og opdatering af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Landsbestyrelsen. 
Revision og opdatering af personer der modtager referater. 
 
11. Frivilligt arbejde  
Bente orienterede om pjecen og dens oprindelse. Pjecen er fra ca. 2015. den er ikke dateret. 
Pjecen ”Aftaler mellem frivillige og ansatte i den offentlige sektor” er udarbejdet i et samarbejde 
mellem FOA, HK, Socialpædagogerne,  
Dansk Socialrådgiverforening, Frivilligt Forum, Faglige Seniorer, Med hinanden – for hinanden, 
Samvirkende Menighedsplejer, og DSR.  
 
Landsbestyrelsen og generalforsamlingen har vedtaget et skriv om ”Frivilligt arbejde i 
sundhedsvæsenet” – er ikke dateret.  
 
12. Valgperiode for Landsbestyrelsen 
På mødet den 4. februar drøftede Landsbestyrelsen en forlængelse af valgperioden svarende til 
DSR’s øvrige valgperioder – 4 årige perioder.  
 
Landsbestyrelsen ønsker at drøfte 4-årig valgperiode for bestyrelsen og på sigt også gældende for 
kontaktudvalgene. Dette for at matche DSR’s nye struktur med 4-årige valgperioder.  
Det vil give en større og bedre sammenhæng i arbejdet i Landsbestyrelsen. På sigt skal samme 
valgperiodelængde også gælde for kontaktudvalgene.  
Sættes på til drøftelse på mødet i maj.  
 
 
13. Eventuelt  
Har bedt DSR om materiale  

- SATH – rapport 2018 
- Normeringer. Der pågår drøftelser mellem kredsene og lederne om normeringer. Materiale 

derom efterspørges 
- Sidsel Vinges rapport - ”Kompleksitet i den kommunale sygepleje”, 2018 
- Sundhedsreformen  

Anne Reimer-Nielsen undersøger mulighederne. Sundhedsreformen udleveret i kopi.  
 
 
 
 
Referent: Mette Bille 
 


