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Referat fra møde i Landsbestyrelsen den 16. og 17. maj 2022 
 
 
Den 16. maj 2022 kl. 15.00 – 18.30 på Hotel Nebo, Istedgade 6, København. 
 
Anne-Lise Erichsen valgt til referent. 
 
Anne-Lise blev budt velkommen og introduceret. 

 
1. Dagsorden er godkendt.     
 

2. Godkendelse af referat fra 21. og 22. februar 2022. 
På grund af sygdom blev referatet ikke udarbejdet og er ikke til at genskabe. 

 
3. Referater fremover. 

Det aftales, at Mette læser og kommenterer referaterne før de offentliggøres. 
 

4. Afvikling af valgene til kontaktudvalg i Kredsene. 
a. Kreds Nordjylland. 

Alle genvalgt. Ny formand er AnnaLise Bonde og suppleant er Anne-Marie Pedersen. 
 

b. Kreds Syddanmark. 
Alle 4 kontaktudvalg har gennemført valg til kontaktudvalgene. Der henvises til 
Hjemmesiden. 

 
c. Kreds Sjælland. 

Der har været årsmøde med valg. Grethe Colberg og Ruth Hersinger er stoppet.  
2 nye blev valgt ind, så der er fortsat 6 i Kontaktudvalget. Stor tilslutning med 30 
deltagere. 

 
d. Kreds Hovedstaden. 

I Nord var 1 medlem stoppet i efteråret. Nord og Central/Vest har fået hver et nyt 
medlem. 
Bornholm er uændret. 

 
e. Kreds Midtjylland. 

Der er afholdt valg til de 4 kontaktudvalg. Syd har 7 medlemmer, Nord har 6 medlemmer 
og Øst har 2 medlemmer. Det er besluttet i det Fælles Kontaktudvalg, at Øst ”ligger i 
dvale” indtil foråret. Derefter skal det forsøges at genskabe kontaktudvalget. 
Vest har 8 medlemmer – 7 ordinære og 1 suppleant. 

 
5. Nyt fra Kredsene 

a. Kreds Nordjylland. 
Den 14. marts. Foredrag ved Ann Dahy og Preben Kok: Arvegods – 62 deltog. 
Den 5. april. Foredrag ved skoleleder/journalist Flemming Retbøll. – 40 deltog 
Den 6. april. Repræsentantskabsmøde Faglige Seniorer sektor 2, og valg til Bestyrelsen, 
AnnaLise valgt fra tilforordnet til suppleant med fremmøde. 

 
Den 10. maj. Udflugt til Lille Vildmose. – 51 tilmeldte. 
Den 31. maj. Fredericia – mødet. Udover AnnaLise deltager Annette Søndergård og 
Anne- Marie Pedersen. 
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b. Kreds Syddanmark. 

Alle 4 Kontaktudvalg er i fuld gang med at afvikle arrangementer: brunch, foredrag og 
udflugter. Der meldes om god opbakning til arrangementerne. 

 
c. Kreds Sjælland. 

Vestsjælland fik efter årsmødet en orientering fra Medusa om arbejdet med voldsramte 
kvinder. 
Den 13. juni er der sommerudflugt til Kvæsthuset med rundvisning og frokost. Derfra til 
Dronningens smykkeudstilling på Amalienborg. – De 30 pladser blev hurtigt besat. 
 
Storstrømmen har besøgt Forsorgshjemmet Sønderskovshjemmet, hvorefter de 42 
medlemmer havde årsmøde.  
Den 10. maj. Møde med en sygehuspræst. 
  
Roskilde har afholdt 5 møder i foråret, herunder årsmøde, hvor Jenny Hansen blev valgt 
ind i Kontaktudvalget. 
Fortælling fra en nyretransplanteret patient. 
Orientering om nyeste teknologi og pleje af patienter med diabetes mellitus. 
Besøg på Festival Højskolen på Musicon i Roskilde med kaffe i Rabalderstræde. Meget 
interessant. 13 – 20 deltagere. 

 
d. Kreds Hovedstaden 

Bornholm: Sommerudflugt til Ekkodalen med guide. 
 
Central/Vest havde i februar foredrag om vores fødevaresikkerhed v/dyrlæge. 
I marts dialog med bedemand – Hvor står vi, når livet er slut?  
Den 19. maj er der fællesudflugt til Forsorgshjemmet i Svendborg – Nordens eneste 
fattigmuseum. 
 
Nord: I marts fortalte Historiker Carsten Egø om Sprogøpigerne. 
I april besøg på Frederiksborg Slot: Kronprinsesseudstillingen og særudstillingen om 
Leonora Christina. Derefter frokost. 

 
e. Kreds Midtjylland. 

Syd er kommet rigtig godt i gang. I alle udvalg – undtagen Øst - er der god aktivitet. 
FN’ Internationale Ældredag afholdes den 30. september. Det overordnede emne er 
endnu ikke kendt. 
 
Kreds Midt har TR – møde den 24. maj. 2 seniorsygeplejersker har ”vores” stand, hvor 
de forsøger at hverve de +55 årige medlemmer. 
 
Vest har afholdt medlemsmøde om ”Det gode liv på plejecentre”. 
 
DSR afholder Fagkongres den 16. maj og ordinær kongres den 17. – 20. maj i Århus.  
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6. Generalforsamling august 2022. 
a. Den mundtlige beretning blev gennemgået. Udvalgte dele heraf skal ved fremlæggelsen 

understøttes af power point. Beretningens afsnit vedr. Faglige Seniorer kan formentlig 
uddybes efter Mettes møde med Sektorformand Leif Carøe.  
Emnet Faglige Seniorer vil også blive drøftet på Fredericiamødet den 31. maj 2022.  

 
b. Bestyrelsen har ingen forslag, men der kan komme forslag fra medlemmerne indtil den 

19. juli 2022. 
 

c. Vedr. forretningsorden pkt. 4 kan der alene tales fra talerstolen eller håndholdt mikrofon.  
 

d. Cand. Jur. Anne Hjortskov foreslås til dirigent. 
 

e. Diverse materialer er bestilt hos Anne Reimer – 70 stk. af hver (se bilag). 
 

f. Al materiale kopieres i 70 eksemplarer i maskinstuen og sendes derfra til Bornholms 
Højskole. 
 

g. Anne Hjortskov og Christian Kummerfeldt får hver et gavekort på 450,- kr. Det sørger 
Lene for. 

 
h. Hvis der skal gives merchandise til højskoledeltagerne, skal Kreds H. betale dem. Doris 

spørger Christian. 
 

i. Aftaler med generalforsamlingens oplægsholdere er på plads. 
 
7. Faglige seniorer. 

Der har været rejst spørgsmål om, hvorvidt sygeplejersker nu kan være medlem af 
forsikringsselskabet ALKA:  
Svaret er, at ALKA udelukkende er for medlemmer, der tilhører en faglig organisation under 
de tidligere LO-forbund. 
   
I relation til forsikringsspørgsmålet udspandt sig en drøftelse om Fremtidsfuldmagt og 
Livstestamente. 

 
8. +55-åriges deltagelse i møder. 

Behandles på mødet i DSR den 17.5.22. 
 
9. Gaveregulativ for Landsbestyrelsen. 

a. Internt.  
Når anledningen er runde/halvrunde fødselsdage og f.eks. guldbryllup, er 
egenbetalingen 75,- kr. 
Buketter ved alvorlig sygdom, bårebuketter og afskedsgaver betales i DSR-regi. I 
tilfælde af alvorlig sygdom er medfølelse vigtig og er med til at understøtte en 
velfungerende Landsbestyrelse. 
 

b. Eksternt. 
Gaver gives til samarbejdspartnere, f.eks. på Kvæsthuset, hvor Landsbestyrelsen vil 
påskønne og understøtte godt samarbejde. 
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10. Eventuelt. 
Mette orienterede om, at seniorsygeplejersker, der har været ansat i vaccinationscentre i 
Horsens, får tilbudt jobs, hvor de kan tage sig af den basale sygepleje og fritages for 
dokumentation og andet, hvor man føler utilstrækkelige kompetencer. 
 

 

Referat fra møde i DSR den 17. maj 2022, kl. 09.00 – 14.00 
 
Møde med Anne Reimer-Nielsen, kl. 09.00 – 10.00 
 
1. Orientering fra DSR. 

Pkt. om sygeplejerskemanglen og DSR’s 12 anbefalinger udsættes. 
 
2. Faglige Seniorer er på plads. 

Nyhedsbreve, som man kan tilmelde sig at få tilsendt gratis, fås kun elektronisk. Håndbogen 
kan rekvireres hos Faglige Seniorer, som opkræver udgifter til porto.  I øvrigt ligger 
håndbogen fremme i kommunegrupperne. 
DSR’s IT-Afdeling sender - og opdaterer data fra sit medarbejdersystem til Faglige Seniorer. 
Mette Bille og AnnaLise Bonde sidder i Forbundsudvalget, hvor alle forbund (ca. 35) er 
repræsenteret. 

 
3. +55-årige seniorsygeplejersker. 

 Hvor og hvornår er begrebet kommet? 
I takt med at pensionsalderen stiger, har DSR fundet det nødvendigt at fastsætte kriterier for 
medlemskab af Seniorsammenslutningen. 
+55-årige sygeplejersker - også førtidspensionister - er ikke valgbare og har ikke stemmeret, 
før de når pensionsalderen. Indtil da er de at betragte som gæster, når/hvis de deltager i 
arrangementer. 
Hvis det viser sig at være et problem, kan der blive tale om at justere Vedtægterne. 

 
4. Frivilligt arbejde. 

I august 2011 udkom ”Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle” 
udarbejdet af et antal fagforeninger og frivillige sociale organisationer. 
Seniorsammenslutningen blev da bedt om at kommentere publikationen, og derfra fortoner 
den efterfølgende historik sig. 
De juridiske aspekter i frivilligt arbejde kan evt. uddybes ved et møde med en jurist fra DSR, 
eller ved udarbejdelse af et præciserende notat. 
Der findes mange ”lokale” retningslinjer for samarbejde mellem frivillige og professionelle. 
Dog er det vigtigt at pointere, at DSR’s retningslinjer er de overordnede. 

 
5. Seniorsygeplejersker i Norden. 

Hvordan kommer vi videre! 
For at få et nordiske samarbejde i gang er det vigtigt, at vi selv har gjort os formål, hensigt 
og indhold klart. På den baggrund besluttede Landsbestyrelsen at afholde et seminar på 
Hotel Koldingfjord den 29. – 30. september 2022. 

 
6. Andre aktuelle emner. 

Ingen punkter. 
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Landsbestyrelsens videre arbejde, kl. 10.00 – 14.00. 
 
1. Højskoleophold 2022/Doris. 

Mette undersøger om Faglige Seniorer kunne have interesse i at ”markere sig” ved den 
sygeplejefaglige dag med reklamemateriale i form af håndbøger, tasker, kuglepenne etc. til 
deltagerne.  
I givet fald skal materialet sendes til Bornholms Højskole. 

 
2. Højskoleophold 2023/Doris. 

Højskoleopholdet er under planlægning og finder sted i uge 31, dvs. fra den 30. juli til den 5. 
august 2023. 
 

3. Regnskab. 
Regnskabet blev fremlagt v/ Lene. 
 

4. Annoncer. 
Blev gennemgået og tilrettet. 
 

5. Håndbogen. 
Ingen rettelser. 
 

6. Fredericiamødet med kontaktudvalgsmedlemmer den 31. maj.  
Doris sørger for forplejningen. 
 

7. Fortsat arbejde med seniorsamarbejdet i Norden. 
Der henvises til punkt 5 i ovenstående referatet fra mødet med Anne Reimer. 
 

8. Eventuelt. 
Det besluttes at rejseudgifter til højskoleopholdet på Bornholm 2022 refunderes. 
 

Næste møde er den 12.-13. september 2022 med suppleanter i DSR’s lokaler i Fredericia. 
 
 
 
 
Referente: Anne-Lise Erichsen 
22.5.22 
 
 


