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Referat fra Fredericia møde den 31. maj 2022, kl. 12.00 – 16.00 
i DSR’s lokaler, Vejlevej 121, 7100 Fredericia. 
 
Referent: Anne-Lise Erichsen. 

 
1. Velkomst. 

Mette Bille bød velkommen til de 35 fremmødte og udtrykte sin glæde over, at alle 
kontaktudvalg - undtagen Bornholm - var repræsenteret. 

 
2. Derefter præsenterede hver deltager sig. 

 
3. Under frokosten var der positivt socialt samvær. 

 
4. Valg til kontaktudvalgene. 

Valgene i alle landets kredse er overordnet gået godt. En enkelt undtagelse er Århus, hvor 
det ikke lykkedes at opretholde kontaktudvalget. Det fælles kontaktudvalg i Kreds 
Midtjylland har besluttet, at man til foråret forsøger at få Øst-kontaktudvalget genetableret. 
 

5. Faglige Seniorer – hvordan kommer vi i betragtning i deres kommunegrupper? 
Fra den 1. januar 2022 har DSR og andre i det tidligere FTF-område været medlemmer af 
Faglige Seniorer. Dermed er der formelt lagt op til, at sygeplejersker med deres 
sundhedsfaglige argumenter kan påvirke de politiske beslutninger. Det er dog en 
forudsætning, at Faglige Seniorer har en etableret kommunegruppe, hvor sygeplejersker 
kan blive repræsenteret.  
 
I kommuner, hvor sundhedsprofilen ikke tilgodeser borgernes behov for sundhedsfremme 
og forebyggelse, er sygeplejefaglige argumenter effektive – og efterspørges. 
Faglige Seniorer er et politisk talerør i modsætning til ældreråd, som er bundet af det 
politiske system. Derfor bør Faglige Seniorer i kommunegrupperne invitere 
sygeplejerskerne til samarbejde. 
Bente Pedersen kunne berette om gode erfaringer med samarbejdet mellem 
kommunegruppens sundhedsudvalg og politikere i Gribskov Kommune, Nordsjælland. 
Andre foreløbige erfaringer tegner til et godt samarbejde mellem ’nye og gamle’ 
medlemmer af faglige Seniorer, og vi skal lære, hvordan vi kan bruge hinanden. 
 
Tilgængelig information om Faglige Seniorer findes i deres ugentlige elektroniske 
nyhedsbrev, som man kan tilmelde sig. Deres håndbog kan rekvireres mod betaling af 
porto, og SeniorNews kommer med daglige nyheder og tips til seniorer. 
Kontaktudvalgene har desuden mulighed for at invitere en repræsentant (sektorformand) til 
møde. 
Medlemskabet er nyt for alle, og vi skal i fællesskab finde frem til det bedst mulige 
samarbejde – vi har vores faglighed at byde ind med. 
 
I de overordnede linjer ville organisationsdiagrammer for hhv. FH (Fagbevægelsens 
Hovedorganisation), Faglige Seniorer og DSR være en hjælp m. h. p. at skabe overblik. 
 
Faglige Seniorer afholder kongres på Hotel Nyborg Strand i oktober i år. Der deltager Mette 
Bille, som har sæde i deres Hovedbestyrelse, samt en repræsentant fra hver af DSR’s 5 
kredse. 
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Faglige Seniorer betaler transporten, når sygeplejersker deltager i deres møder. 
Mette Bille gjorde opmærksom på, at det er muligt søge økonomiske midler fra forskellige 
fonde, herunder Velux Fonden, til foredragsholdere, IT – udstyr og andet. 
 
Det blev oplyst på Faglige Seniorers hovedbestyrelsesmøde i maj, at stimulation af 
bevægelse, følelser og sanser er tilgangen for ældres livskvalitet. Det konstateres at 
hyppigheden af bl.a. demens over de sidste 2 år er faldende. 
 
I debatten kom det frem, at der har været regionale forskelle på, hvordan vaccinations-
sygeplejersker er blevet aflønnet. 
Det blev også nævnt, at sygeplejersker, der har været ansat i vaccinationscentre i Vest (det 
tidligere Ringkøbing Amt) har fået tilbudt jobs, hvor de kan tage sig af den basale sygepleje 
og fritages for opgaver, hvor man føler utilstrækkelige kompetencer. 
 

6. +55-årige seniorer – hvordan ”fanger” vi dem, så de bliver i organisationen? 
Kardinalpunktet i fastholdelse af seniorer er den PR, som TR – kredsene står for. De bør 
sikre, at de +55-årige får en optimal vejledning i Seniorsammenslutningens organisatoriske 
opbygning og de aktiviteter, der tilbydes. Den vejledning kan gives ved møder, hvor 
potentielle seniorsygeplejersker deltager. Der kan i relevante sammenhænge opstilles 
stande bemandet med seniorsygeplejersker, der understøtter informationen med 
brochuremateriale og lign. Endvidere kan  
”seniorsygeplejerske-tilværelsen” indgå i TR-uddannelsen. 
 
I spørgsmålet om, hvem der kan være seniorsygeplejerske, er der diskrepans mellem 
Kongressen og DSR’s love. Det tages op i Landsbestyrelsen. 
 
Det påpeges fra deltagerne, at seniorsegmentet mangler på DSR’s organisationsdiagram, 
og at vi skal være mere synlige i DSR. 
 
De +55-årige, som er i arbejde, har ret til visse privilegier, såsom færre vagter og nedsat 
arbejdstid. Det er nødvendigt med balance mellem de forhold, at seniorsygeplejersker skal 
passe på sig selv samtidig med, at der skal passes ordentlig på de unge sygeplejersker. 
 
Der udspandt sig en drøftelse om den gråzone, der kan opstå, når aktive +55-årige på 
overgangen til seniortilværelsen har lyst til at deltage i aktiviteter: Dag/aften arrangementer, 
temaer og oplevelser? 
 

7. Frivilligt arbejde – bilag vedhæftet. 
AnnaLise Bonde redegjorde for det historiske perspektiv ved at tage udgangspunkt i 
”Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og professionelle”, som udkom i august 2011. 
Den tværfagligt udarbejdede publikation dannede udgangspunkt for tilblivelsen af en folder 
indeholdende 10 spilleregler, som DSR godkendte og distribuerede ultimo august 2011.  
Der foreligger et udateret notat (bilaget) udarbejdet af Landsbestyrelsen. 
 
Der rejser sig en række spørgsmål i relation til juridiske og ansvarsmæssige aspekter, samt 
til den frivilliges forpligtelser (f.eks. tavshedspligt) og rettigheder (f.eks. kurser og netværk). 
 
Ved næste møde i Landsbestyrelsen, hvor også suppleanterne deltager, vil retningslinjer 
for frivilligt arbejde blive behandlet. 
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Der kunne være mulighed for at nedsætte en arbejdsgruppe af kontaktudvalgsmedlemmer 
med det kommissorium at revidere retningslinjerne, herunder en præcisering af den 
frivilliges arbejde contra den professionelles. 
 

8. Højskole 2022 – Modtagelse/involvering af medlemmer, der kommer til fagdagen. 
Højskoleopholdet på Bornholm finder i år sted den 14.–20. august, og temaerne er 
foredrag, sang og udflugter. 
Doris Klockmann beder om at de, der deltager i hele højskoleopholdet, vil være med til at 
tage godt imod Fagdagens deltagere, byde dem velkommen og vise dem tilrette med 
praktiske forhold. 
 
Doris Klockmann efterlyste forslag til højskoler, der kunne danne rammen for fremtidige 
ophold. Der blev nævnt: 

• Roskilde Festival Højskole 

• Vestjyllands Højskole 

• Brogården i Strib 

• Rønshoved Højskole 
 
Muligheden for virtuel generalforsamling blev efterlyst. 
 

9. Eventuelt. 

• Forslag til Generalforsamlingen skal være fremsendt inden den 19. juli 2022. 
 

• Der blev udvekslet praksis i forbindelse med betaling/afmelding/tidsfrister ved 
Kontaktudvalgenes arrangementer. 

 

• Dagsordenen for ’Fredericiamødet’ efterlyses tilgængeligt på Hjemmesiden. 
 

• I den udstrækning der etableres kurser for kontaktudvalgsmedlemmer er det 
Kredsen, der betaler. 

 

• Den fysiske Håndbog er udgået og erstattet med USB-stik. 
 

• Landsbestyrelsen råder i år over 100.000 kr., der dækker aktiviteter, møder og 
rejser. Hver Kreds bestemmer selv over det tildelte rådighedsbeløb. 

 
 
TAK for husly og merchandise til Kreds Syddanmark. 
TAK for en god dag. 
 
 
 
Referent: Anne-Lise Erichsen 
den 7. juni 2022. 
 


