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Referat fra Landsbestyrelsens møde den 19.02.2018 
 
 
Til stede: 
Bente Pedersen, Kirsten Thygesen, Karin Karlsson, Anna Lise Bonde, Mette Bille  
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra 13/11 og 14/11 2017 
Godkendt  
 

3. Nyt fra kredsene 
Nordjylland: 

- Julefrokost, 75 deltagere  
- Forårsprogram klar 
- Anna Lise Bonde deltager i kongresforberedelse (to dage) og på selve kongressen (fire 

dage). 
 

Sjælland, Roskilde 
- Julefrokost, 30 deltagere 
- Januar, infomøde, hvad står vi for? Hvad vil vi have indflydelse på? 
- Februar, Grønlandske børn i DK 
- Marts, møde i Donald MCDonald huset 

 
Syddanmark: 

- Julefrokost a la Hovedstaden, 34 deltagere 
- Helårsprogrammet er klar, første emne blev aflyst p.g.a. for få deltagere 
- Sognepræst, grænselandet medlem skyld og skam 
- Valg til Kontaktudvalg 
- Sommerudflugten til Ovartaci museet 
- KFUM’s sociale arbejde – søger kontaktpersoner 
- Udklip omhandlende den splittelse der er mellem FTF og LO 

 
Hovedstaden: 

- Møde i det fælles kontaktudvalg i kredsen, ny kredsnæstformand Harun 
- Patientrettigheder fremlagt af kredsbestyrelsesmedlem 
- Forbereder FN’s Internationale Ældredag 
- Kontaktudvalg Nord – emne: hospitalsskibet Nurse 
- Oplever der kommer flere og flere nye medlemmer 
- Planlægger fælles udflugt til Bornholm i maj/juni 
- De Faglige Seniorer, 3 kommunegrupper i Hovedstaden, ny gruppe i Gribskov Kommune  

 
Midtjylland: 

- Valg til kontaktudvalgene 
o Øst – alle genopstiller – skal have to nye medlemmer valgt 
o Nord – alle genopstiller – skal have valgt to nye medlemmer, samt to suppleanter 
o Vest – en genopstiller ikke – skal have valgt to nye medlemmer 
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- Øst: Forårsprogrammet er klar 
o Februar – Skomagerkonen fra ”Den gamle by” fortæller 
o Marts – Psykiatri og sjælesorg 
o April – Gadeteatret fortæller om deres arbejde 
o Sommerudflugten går til Samsø 

 
- Nord: Helårsprogram er klar 

o Februar – Søndermarkskirken i Viborg – fremvisning af hærvejstæppet 
o April – Hospice Limfjorden – ”Et kærligt hospital” 
o Juni – Sommerudflugt – Gl. Estrup 
o September – ”Da Nepal skælvede” 

 
- Vest: Forårsprogram er klar 

o Januar – Besøg på Sundhedscenter Vest i Tarm 
o Marts – Demens  
o April – Etisk råd  
o Maj – Lady Walk I Tarm 
o Efterårs programmet er undervejs 

 
 

4. Højskole i 2018 ved Kirsten 
64 tilmeldte pr. dags dato. Pia Friis Laneth – ”Lillis Danmarkshistorie” deltager på fagdagen. 
Pjecerne er blevet revet væk på vores julefrokostmøder. 
Karin oplyser, at vi har fået eneværelser med bad og toilet. Karin tager en ekstra kontakt til 
højskolen vedr. den konkrete aftale om eneværelser, linned m.m. 
Mette deltager fra tirsdag i uge 31.  
 
 

5. Højskole i 2019 ved Kirsten 
Grundtvigs Højskole i Hillerød kan ikke have os. 
Ubberup Højskole er ikke vores målgruppe. 
Nr. Nissum vil gerne have os. Ny forstander tiltrådt 1. januar 2018. Programmet planlægges 
sammen med forstanderen. 7. – 13. august 2019. Fra onsdag til onsdag. Pris ca. 5.000,- kr. for en 
uge. Fagdagen bliver torsdag, den 8. august 2019. 
 
 

6. Forberede mødet i morgen 
a. Samarbejdet med de Faglige Seniorer 

Bente har fået klaring på det økonomiske i tilfælde af at vi skal være medlem af De Faglige 
Seniorer. Hvis DSR er interesseret vil direktøren i DFS tage et møde med Anni Pilgaard og Bente. 
Vi vil foreslå, at vi afventer en evt. sammenlækning af FTF og LO.  
Anna Lise, Kirsten og Mette har modtaget mail fra Charlotte Schultz, DFS, om mødevirksomhed i 
vores områder. Melder tilbage at vi afventer resultatet af evt. fusion mellem FTF og LO. 
 
 

b. Pjecen ”Hvilken fase er vi i?” 
Vi føler os lidt snydt, da pjecen ikke bliver genoptrykt. Den nye pjece har vi ingen ejerskab overfor, 
da vi ikke har haft indflydelse. Det er vi ikke tilfredse med. Sammenholdt med pind 2 i formålet for 
Seniorsygeplejersker hvis ikke vi bliver taget alvorlig og det giver det ingen mening og vi bliver 
overroulet.  
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c. Samarbejde med Lederforeningen 
Vi vil bede Irene Hesselbjerg, formand for Lederforeningen om et møde m.h.p. hvordan vi 
samarbejder om den gode måde at forlade arbejdsmarkedet på. 
 
 

d. Brev til kredsene ud fra formål pind 2 i vedtægterne 
Hvem skal brevet stiles til? Er det kredsene eller DSR-c? Kan vi være en ressource, medvirke til at 
skabe kontakter til studerende, vejledning m.m.  
Det må være HB der skal rettes henvendelse til, idet det er dem, der har vedtaget vedtægterne.  
 
HB må beskrive og beslutte til hvad og hvordan pind 2 skal udmøntes.  

- At foreslå, medvirke ved og foretage undersøgelser/projekter inden for social- og 
sundhedsvæsenet, hvor seniorsygeplejerskerens viden og erfaringer kan være befordrende 
for kortlægning og udfald af undersøgelsen/projektet.  

 
 

 

Referat fra møde i Landsbestyrelsen den 20.02.2018 
 
Til stede: 
Anni Pilgaard, Christine Wex, Bente Pedersen, Karin Karlsson, Kirsten Thygesen, Anna Lise 
Bonde, Mette Bille 
 
Dagsorden  
7. Møde med Anni Pilgaard og Christine Wex fra kl. 9-10 
 

a. Samarbejde med Faglige Seniorer 
Bente Pedersen orienterede om den økonomiske side. Landsbestyrelsens holdning er, at afvente 
indtil der er truffet beslutning om, om der skal ske sammenlækning af FTF og LO. Direktøren i DFS 
vil gerne holde møde med Anni Pilgaard og Bente Pedersen hvis det bliver besluttet at fusionere. 
 
Anni Pilgaard orienterede om forløbet indtil nu. De afholdte fællesmøder i DSR-regi blev afviklet 
med åbne drøftelser og der var synspunkter for og imod. Efterfølgende har DSRs Hovedbestyrelse 
valgt at anbefale fusionen og på et senere tidspunkt bliver kongressen indkaldt for at tage endelig 
stilling. Af de implicerede organisationer har kun DSR lagt beslutningskompetencen hos 
kongressen. 
  
Bente Pedersen orienterede om, at De Faglige Seniorer i Gribskov Kommune er ved at oprette en 
kommunegruppe. Det afventes hvad der kan/vil komme ud af det.  
Der er enighed om at afvente det videre forløb om den endelige afgørelse om fusion mellem FTF 
og LO. Afgørelsen skal ske senest den 13. april 2018. 
  
 

b. Pjecen om medlemsfordele 
BP lagde op til drøftelse af de to pjecer. Landsbestyrelsen har lagt arbejde i uden at det er blevet 
hørt. Christine Wex foreslog at vi kiggede nærmere på pjecen ”Sygeplejerske hele livet”. Denne 
pjece kan rumme både det seniorfaglige og det politiske i forhold til sygeplejerskeseniorer. 
 

c. Formidling af forslag til Generalforsamlingen 
Frem over skulle forslag stillet til generalforsamlingen ligges på hjemmesiden. 
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Landsbestyrelsen vil genoptage samarbejdet med Lederforeningen om hvordan man samarbejder 
om det at forlade arbejdsmarkedet.  
Notat vedr. SKAT kan fremlægges på Generalforsamlingen i august 2018. Ordningen gælder kun 
for 2016. Anni Pilgaard og Christine Wex undersøger om det kan lade sig gøre.  
 

d. Sygeplejens dag den 12. maj 2018 
DSR har ikke p.t. nogen overvejelser på det felt. Der kan evt. komme konflikt på det tidspunkt. 
Hver enkelt i Landsbestyrelsen spørger i egen kreds om der er påtænkt arrangementer.  
 

e. OK -18 
Anni Pilgaard orienterede om forløbet. Kutymeaftale vedr. betalt/ikke betalt frokostpause for 
AC’erne og arbejdstidsaftalen for undervisere, samt en aftale om lavt- og ligeløn har været det der 
har samlet organisationerne. Moderniseringsstyrelsen har indtil videre ikke oplyst rammen for OK 
og dermed ligger der ikke en udbygning af reallønnen. Organisationerne ønsker at ansatte i det 
offentlige også får del i den højkonjunktur vi ser i Danmark lige nu. Ifølge de udtalelser der kommer 
fra Regeringen, ser det ud som om de foretrækker skattelettelser fremfor at investere i det 
offentlige. DSR vil have en reallønsstigning fremfor skattelettelser. Alle parter har afleveret 
materiale til fælles drøftelser m.h.p. at hvis forhandlingerne skulle ende i Forligsinstitutionen er der 
materiale at gå ud fra. 
 
For seniorområdet er der i dag seniordage fra 60 år. Moderniseringsstyrelsen vil have det 
gældende for det til en hver tid gældende fra 5 år før pensionsalder. Her vil de give en dag mere. 
DSR vil fastholde 60 års grænsen.  
Der kommer en udmelding om evt. konflikt før den 28. februar.  
  
8. Møde med Christine Wex kl. 10-11 
     a. Udarbejde brev til kredsene ud fra pind 2 i formålet i vedtægterne 
Bente Pedersen orienterede om vores udgangspunkt og holdning til emnet.  
I Nordjylland var der enighed om at pind 2 ikke bruges. Hvis den skal bruges vil man gerne 
deltage. Hvad kan vi bidrage med? Eks. Noget indenfor undervisning, noget indenfor de nordiske 
lande, være supervisorer for sygeplejestuderende. At være supervisor er allerede eksisterende på 
mange skoler. Seniorsygeplejersker bliver for nuværende brugt som eks. Ammespecialist, sår og 
suturspecialist.  
 
Et evt. brev skal stiles til Hovedbestyrelsen m.h.p. uddybning af hvad de forestiller sig den kan 
bruges til. Skal ses i sammenhæng med ”Sammen om DSR” og ”Fællesskaber”.  
 
Samtidig skal der kigges nærmere på formålet med kontaktudvalgene – se opslag i Sygeplejersken 
nr. 2/2018, side 60 og §8, stk.2 i vedtægterne. Der er ikke overensstemmelse mellem udgaverne.  
Christine Wex udarbejder forslag til skrivelse til Hovedbestyrelsen med tilbagemeldinger fra 
Landsbestyrelsen. Christine Wex samler tilbagemeldingerne. Punktet sættes på næste dagsorden 
under møde med Christine Wex. 
Skal derefter drøftes på generalforsamlingen.   
 
Christine Wex orienterede om at der i pjecen ”Sygeplejerske hele livet” er usikkerhed om hvordan 
man bliver medlem af Seniorsammenslutningen.  
Pjecen sættes på næste møde til drøftelse.  
 
Anna Lise Bonde ønskede afklaring af hvem årshjulet skal sendes til. Fremtidigt skal det sendes til 
Christine Wex. Alt materiale til generalforsamlingen skal sendes til Christine Wex.  
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Pjecen og pind 2 i formålet skal sættes på som punkt på begge møder til næste gang.  
 
9. Håndbogen ved Anna Lise 
Rettelser udleveres til håndbogen.  
 
10. Hjemmesiden ved Anna Lise 
Der er intet til hjemmesiden p.t.  
 
11. Regnskab ved Karin 
Regnskabet for 2017 er underskrevet og udleveres til alle. Overskuddet på 9009,63 kr. fra 
regnskabet i 2017 føres over til regnskabet i 2018.  
 
12. Endelig dagsorden til mødet in Fredericia den 7/5 kl. 12-16 
 Fredericia kl. 12 – 16 
 
- 12.00 Velkomst ved Bente 
Præsentation af deltagere, - navn, hvilket kontaktudvalg, hvilken funktion 
 - 12.30 Frokost – 2 stk. smørrebrød og 1 ostemad 
- 13.00 Nyt fra kredsene ved formændene for kontaktudvalgene  
 - Nyt fra Landsbestyrelsen - orientering om  

• Samarbejde med de Faglige Seniorer 

• DSR’s kongres 

• Samarbejde med LF 

• ”Sygeplejerske hele livet” hvordan bliver man medlem af Seniorsammenslutningen! 

• Højskoleophold 2018 og 2019 ved Kirsten 
 
Fordeling af opgaverne sker på næste møde.  
 
- Evt.  
 
13. Eventuelt 
- Kirsten Thygesen:  

• Pia Friis Laneths bog ”Lillis Danmarkshistorie”. Anbefales at læse den inden 
højskoleopholdet.  

 
 


