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Referat fra Fredericiamøde d. 5. oktober kl. 2021 kl. 12 – 16  
 
 
 
1. Velkomst: 

Mette bød velkommen til de fremmødte.  
 

2. Præsentationsrunde: 
Der blev foretaget en hurtig præsentationsrunde hvor alle hver især kort fortalte sit navn, 
hvilken kreds man tilhørte og hvilke funktioner man varetager.  
 

3. Derefter var der frokost: smørrebrød plus kaffe og kage. 
 

4. Faglige seniorer:  
Mette gav et kort historisk rids om tanker/overvejelser og det arbejde, der er gjort, for at vi blev 
en del af ”Faglige Seniorer”, herunder de økonomiske aspekter. Der er ingen tvivl om, at vores 
faglige viden kan vores repræsentanter bidrage med. Men hvor vi f.eks. gennem ældreråd skal 
overholde en tavshedspligt, så har Faglige Seniorer en ret til at agere mere politisk og kan 
kommunikere ud til pressen. 
Hvem informerer vores seniorsygeplejersker om vores medlemskab. Der er meget information 
at hente i såvel håndbøger, på hjemmesiden og i det gratis nyhedsbrev ” Kommunegruppen” i 
alle kommuner. 
Kontingent for at være med betales fremover (pr.1.jan.2022) via DSR. Det vil give os en bedre 
følelse, når man høster fordelene, når vi deltager og bidrager. 
 

5. ”Roadshow”  
Det startede med det ryste-sammen møde, landsbestyrelsen havde i Kvæsthuset, hvor vi 
blandt andet kom frem til nogle fælles rammer ”pejlemærker” for bestyrelsens arbejde: 
tilgængelighed, synlighed og ansvarlighed. Der blev arbejdet videre med det, da vi reviderede 
vores vedtægter. Der kom ideen med et roadshow, og det er blevet afprøvet. Der var interesse 
for at få det ud flere steder. Der er aktuelt anledning til at komme ud når der er valg det 
kommende år. 
 

6. Vi må også gøre os tanker om hvordan vi gør den kommende generation 
opmærksomme på seniorsammenslutningens eksistens. 
Det kunne f.eks. være ved lige at komme og hilse på ved jubilæumsfester. Og lige at sige et 
par ord i forbindelse med Generalforsamlinger eller ”midtvejssamlinger”. Vi skal gøre 
opmærksom på vores eksistens, før de forlader arbejdsmarkedet. Mange melder sig ud af 
DSR i forbindelse med arbejdsophør. 
 
Hvad ønsker medlemmerne? kunne det være en ide med en ryste-sammen tur (arrangement) 
Udvikling af arbejdet i kontaktudvalget? 
Der er basis for at afholde dette møde (Fredericiamøde) 1 gang om året, overveje placering på 
året i forhold til generalforsamling. Et emne for næste møde: synlighed på diverse sider – 
DSR’s hjemmeside. 
Synliggøre seniorers arbejde, f.eks. i vaccinations sammenhæng. Eller som mentorer for yngre 
sygeplejersker. Overveje problemer i den sammenhæng kompetencer og juridiske aspekter. 
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7. Annoncering af arrangementer 

Når kontaktudvalget er arrangør, er det kontaktudvalget, der er afsender på annoncen. 
Seniorsammneslutningen er et rubriknavn. 

8.  Eventuelt.: 
Et lille suk fra en, der var ked af, at hun på højskolen ikke kunne komme til at sidde sammen 
med dem hun kendte. Beklaget og taget til efterretning.  

 
 
Referent Lis Andersen.  

 
 
  
 


