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Referat fra Landsbestyrelsesmøde med deltagelse af suppleanter den 12. september 2022 
I DSR’s lokaler, Vejlevej 121, 7000 Fredericia. 
 
Mødedeltagere - suppleanter: Lone Normann Petersen, Kreds Nordjylland; Susanne Eske Christensen, 
Kreds Midtjylland; Karen Margrethe Maglekær, Kreds Syddanmark; Margot Farsund, Kreds 
Hovedstaden.  
Fra Landsbestyrelsen: Mette Bille, AnnaLise Bonde, Doris Klockmann, Lene Tronholm og Anne – Lise 
Erichsen. 
 
1. Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Hver deltager præsenterede sig kort. 
 
3. Opsamling fra Fredericiamødet den 31.maj 2022. 

1. Vedr. de + 55 årige henvises der også til punkt 6 i referatet fra det møde. Det fastslås, at de + 55 
årige har ret til at deltage i arrangementerne, men de har ingen stemmeret i senioranliggender. 
 
Der var enighed om at gøre en indsats for at sikre, at sygeplejersker, inden de forlader 
arbejdsmarkedet, har kendskab til Seniorsammenslutningens eksistens og tilbud.   
Et oplagt udgangspunkt hertil er et samarbejde med tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter 
ved sygehuse, primær sundhedstjeneste og sygeplejefaglige selskaber. 
Den forestående Generalforsamling er en god anledning til PR omkring 
Seniorsammenslutningen. Her kan diverse foldere, ’Sygeplejerske hele livet’ m. fl. udleveres, 
ligesom opmærksomheden kan henledes på de aktiviteter, der tilbydes. 
 
Erhvervsaktive sygeplejersker kan ikke vælges til kontaktudvalg uanset alder. 
 
Dataregisterloven begrænser Kredsenes muligheder for at nå seniorsygeplejerskerne via mails. 
 
Det påpeges igen at seniorsygeplejersker, der påtager sig opgaver med den basale sygepleje, er 
til stor hjælp for det faste personale. Samtidig er der stor ros til de sygeplejestuderendes faglige 
niveau. 

 
2. Faglige Seniorer. 

Som beskrevet i ovennævnte referat punkt 5 blev det igen understreget, at Faglige Seniorer og 
seniorsygeplejersker med deres forskellige ’kultur’ og baggrund skal finde frem til en 
samarbejdsform og til, hvordan vi kan bruge hinanden.  
46 forbund er repræsenteret under Faglige Seniorer. Mette Bille er repræsenteret i 
Forbundsudvalget og det Kommunalpolitisk Udvalg. 
I de kommunegrupper, hvor seniorsygeplejerskerne sidder med, er der stor anerkendelse af 
deres faglighed. 
 
Der er behov for en fortsat udveksling af gensidige forventninger til samarbejdet, ligesom vi 
også har brug for viden om, hvilke forventninger DSR som organisation har til samarbejdet 
mellem Faglige Seniorer og Seniorsammenslutningen. 
 
Kunne samarbejdet med FOA medvirke til, at vi står stærkere i forhold til arbejdet for ligeløn??? 
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4. Opsamling fra højskoleopholdet august 2022.  
Der var stor tilfredshed med opholdet. Især blev de gode foredrag på Fagdagen fremhævet, ligeså de 
informative guider, og der var stor ros til chaufførerne og deres viden. 
Der var for mange valgmuligheder, og entydige informationer savnedes. Det var et stort minus – i 
betragtning af sommervarmen – at der ikke var nedkølingsmuligheder til maden, der skulle bringes med 
på udflugter. 
 
5. Valg til Landsbestyrelsen 2023. 
Senest den 30. april skal man meddele sit kandidatur. 
Allerede nu ved vi at: 

• Susanne Eske, Midtjylland genopstiller ikke. 

• Doris Klockmann, Syddanmark genopstiller ikke. 

• Region Sjælland mangler en suppleant. 
 
6. Nye initiativer. 
Mette foreslog, at der som supplement til højskoleopholdet arrangeres en temadag med fagligt indhold. 
Temadagen forudsættes deltagerbetalt, og i planlægningen vil det økonomiske aspekt veje tungt, så 
flest mulig med interesse for projektet kan deltage. 
De foreløbige overvejelser går på afholdelse af 1 landsdækkende temadag, som kunne finde sted i 
Odense, alternativt 2 parallelle seancer, hhv. på Sjælland og i Jylland. 
Mødedeltagerne tager ideen op i kontaktudvalgene m. h. p. at ’måle’ interessen der, og der arbejdes 
videre med forslaget ved næste Landsbestyrelsesmøde i november. 
I givet fald bliver Temadagen annonceret i Sygeplejersken og på DSR’s hjemmeside. 
 
7. Input til samarbejde med seniorsygeplejersker i Norden. 
Ved Landsbestyrelsesmødet den 23. november 2021, hvor Anni Christensen deltog, indledtes 
drøftelserne om et eventuelt seniorsamarbejde i Norden. 
Mette Bille har nu modtaget en henvendelse fra Island og en tilbagemelding fra Anni Christensen om, 
hvordan det ser ud med seniorsygeplejerskerne i de øvrige nordiske lande, og hvordan vi evt. kan styrke 
et samarbejde. 
Den videre plan er, at Landsbestyrelsen mødes den 29. – 30. september for at arbejde videre med et 
muligt nordisk seniorsygeplejerskesamarbejde, som skal tage udgangspunkt i vore egne formulerede 
formål, og forhåbentlig – på sigt - resultere i erfaringsudveksling omkring fælles fokusområder, i 
deltagelse i arrangementer, og i at berige/inspirere hinanden. 
Ud over møder i SSN, hvor Grethe Christensen er Formand, er Anni Christensen med i en ERFA -gruppe, 
Nordisk Netværk for Organisationsudvikling. 
Parallelt til deres møder forestiller vi os, at det nordiske seniorsygeplejerskesamarbejde kunne finde 
sted. 
 
8. Eventuelt. 
Ingen punkter. 
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Referat fra Landsbestyrelsesmøde den 13. september 2022 i DSR’s lokaler i Fredericia. 
 
Fraværende: Lene Tronholm. 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Følgende blev tilføjet: 

• Højskole 2024 som punkt 8.a 

• Rabatkort til DSR – medlemmer under evt. 

• Faglige Seniorer som punkt 3.a 
Derefter blev dagsordenen godkendt. 
 
Godkendelse af referat fra 16. – 17. maj 2022. 
Ingen bemærkninger. 
 
3. Opsamling fra mødet med suppleanterne. 
Et godt møde med aktive suppleanter, der var glade for at deltage. 
 
I Århus, der for tiden er uden kontaktudvalg, skal der efter Nytår gøres et nyt forsøg på, at den meget 
store gruppe af seniorsygeplejersker igen bliver repræsenteret i et kontaktudvalg! 
 
Vedr. den påtænkte temadag henvises til referatet fra den 12.9. punkt 6: Nye initiativer. 
 
3.a. Vedr. Faglige Seniorer. 
Der er blevet stillet spørgsmål til, hvad DSR’s formål og forventninger til samarbejdet er: 
Vores medlemskab af Faglige Seniorer er en beslutning taget på en ekstraordinær kongres i december 
2020, og er i overensstemmelse med et ønske fra Seniorsammenslutningen. 
Den ansøgning, der lå til grund, var forud for kongresbeslutningen anerkendt af Hovedbestyrelsen og 
kommunegrupper. Udgangspunktet var, at VI kunne bidrage med vores faglighed - viden om sundhed og 
sygdom, og Faglige Seniorer ville gerne samarbejde med os. 
 
Seniorsygeplejerskerne har fortsat – og til stadighed - et ønske om at kende DSR’s forventninger til 
udbyttet af samarbejdet med Faglige Seniorer, hvilket Landsbestyrelsen sætter på dagsordenen til 
næste møde med DSR’s repræsentant (Anni Pilgaard’s efterfølger) den 15. november.  
 
4. Nyt fra Kredsene. 

a. Kreds Nordjylland. 
Kontaktudvalgsmødet den 22.8. 2022 var første gang, hvor medlemmerne skulle overføre penge 
til Kontaktudvalgets konto i forbindelse med tilmelding til Skagenstur. Vores annonce i 
Sygeplejersken var mangelfuld, idet linjen med tilmeldingsperiode manglede, så nogle tilmeldte 
sig og betalte beløbet længe før der kunne tilmeldes. Det var de medlemmer, som havde læst 
programmet og noteret sig tilmeldingsperioden ikke tilfredse med, idet nogle kom på listen ’før 
til’. AnnaLise måtte bruge tid og mange opringninger ud til medlemmerne for at redegøre for 
den manglende linje i Sygeplejersken. Alt er godt.  
Fremadrettet (fra 2023) tager kassereren mod tilmelding til betalende arrangementer og en fra 
aktivitetsudvalget tager imod tilmeldinger til de ikke – betalende arrangementer. 
 
Den 6. september: tur til Skagens Museum. 
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Den 8. september: Livsstilsmesse Sund Aldring. En arbejdsgruppe i Senior og Omsorg i Aalborg 
Kommune var arrangør, og Faglige Seniorer havde fået en bod. AnnaLise havde lavet en 
konkurrence med udgangspunkt i KRAM. 
 

b. Kreds Syddanmark. 

• FYN har holdt 6 møder indtil nu med mange forskellige emner og en udflugt. Der venter 
endnu 3 arrangementer, 2 foredrag og en julefrokost i december. 

• VEST har godt gang i arrangementerne. Udgiften til sommerudflugten har en stor 
økonomisk udfordring. I 2023 overvejer de at lave en kør – selv – ordning. Emnet ønskes 
diskuteret på deres møde i Fredericia den 27. september. Det møde er for alle 
kontaktudvalgsmedlemmer i SYD. 

• SYD har siden sidst været på sommerudflugt til Klægager med 29 deltagere på en dejlig 
dag. 
Næste arrangement bliver om demens og finder sted i oktober. 
Kontaktudvalgsmøde er afholdt i september med mange punkter og forslag til næste års 
program. 
 

c. Kreds Sjælland. 

• Storstrømmen har afholdt 2 arrangementer siden vores sidste møde. Reventlowmuseet 
med 31 deltagere og Christiansborg med frokost i Tårnet og til slut kanalrundfart med 
43 deltagere. 

• Vestsjælland havde sommerudflugt med besøg i Kvæsthuset. Grethe Christensen 
fortalte om, hvad der sker i DSR lige nu. Derefter viste Anni Pilgaard rundt i huset. 
Frokosten i kantinen var rigtig lækker. Det efterfølgende besøg på Amalienborg museet 
begyndte med ½ times introduktion til udstillingen.  
En rigtig god dag, super stemning hele dagen og fantastisk flot vejr. Der var 30 deltagere 
- max antal i Kvæsthuset. 

• Roskilde havde sommerudflugt i juni, hvor turen gik til Holmegård Glasværks museum. 
En fantastisk guide leverede hele Værkets historie og viste hele museet frem. Frokost i 
Villa Gallina med god mad og service. 20 deltagere. 

• Alle kontaktudvalg arrangerede fællesmøde i Borup den 8. september, hvor Mette Bille 
kom og orienterede om Landsbestyrelsens arbejde, mål og visioner. 
 

d. Kreds Hovedstaden. 

• Central/Vest har besøgt Lioba Klosteret ved Sct. Mariæ Kirke og fået indblik i 
klosterlivet. Kirken er udsmykket med 8 store glasmosaikker udført af Maja Lisa 
Engelhardt. 
”Tænk hvis vi bliver 100 år” hedder foredraget med Helene Andersen og finder sted i 
oktober. 
MIG – barn af et tvangsægteskab med journalist Deniz Serinci. Afholdes i november. 
Julefrokost på Kultorvet i december. 

• Bornholm har et arrangement om bornholmsk kunsthåndværk udstillet i en gammel 
højskole fra 1886. 
Tidl. Lærer Ingrid Kofoed Larsen fortæller om Martin Andersen Nexø i hans 
barndomshjem i Nexø. 
I oktober er der møde med Ældrerådet om den aktuelle politik på ældreområdet på 
Bornholm. 
Den 24. november afholdes julefrokost. 
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• Nord har i september haft et arrangement om Vigtigheden af motion hele livet. 
Underviseren, som er fysioterapeut, tog udgangspunkt i den enkeltes forventninger, 
koblede med aktuelle anbefalinger og sørgede for, vi fik rørt os under seancen. En rigtig 
god eftermiddag. 
Julemiddag på Skævinge Kro i december. 

• Alle kontaktudvalg er den 3. oktober fælles om FN’s Internationale Ældredag, hvor 
temaet er Ældrepleje nu og i fremtiden. 
Generalforsamling afholdes den 27. oktober. 
 

e. Kreds Midtjylland. 

• Kontaktudvalg SYD: Intet nyt. 

• Kontaktudvalg NORD: Intet nyt. 

• Kontaktudvalg VEST: Seniorwalk i juni med 38 deltagere. Udflugt i september til museet 
Køn med 38 deltagere. Foredrag om Arvegods i november. Julefrokost på Hotel Eyde i 
Herning i december. 

• Fælles: Kredsens Markedsdag i september med ca. 250 deltagere.  
FN’s Internationale Ældredag afholdes den 30. september. 
Generalforsamling i Kredsen den 26. oktober. 
Fælles kontaktudvalgsmøde den 2. november. 
 

 
5. Valg til Landsbestyrelsen. 
Der henvises til referat fra den 12. september. 
 
6. Opsamling fra Generalforsamlingen. 
Der henvises til referat fra den 12. september. 
 
7. Opsamling fra Højskoleopholdet 2022. 
Doris har følgende kommentarer:  
Modtagelsen og de første dage bar præg af, at den person, som var planlagt til at tage imod deltagerne, 
var blevet syg på ankomstdagen. Der manglede nogen gange klare og præcise beskeder. 
Indkvarteringsforholdene levede op til det lovede. Der var mange udflugter.  
Fagdagen var rigtig god med 2 engagerede og gode foredrag/skuespil. 
Det kan være godt, at højskolerne er forskellige med det de tilbyder, da vi jo er forskellige i forhold til, 
hvad vi gerne vil. 
Der henvises til andre kommentarer i referatet fra den 12. september punkt 4. 
 
 
8. Højskoleophold 2023. 
Opholdet bliver på Rødding Højskole i perioden den 30. juli – 5. august. 
Programmet er klar ca. den 1. november 2022 og annonceres i Sygeplejersken no. 12, hvorefter 
tilmeldinger modtages. 
Fagdagen er tirsdag den 1. august. Tilmelding til den er senere – og særskilt – såfremt man ikke ønsker 
hele opholdet. 
 
8.a. Højskoleopholdet 2024 er under planlægning. 
 
9. Regnskab. Ser fornuftigt ud. 
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10. Hjemmesiden.  
Annoncer til Sygeplejersken er tilrettet.  
 
11. USB – stik. 
Herpå ligger procedurebogen, som blev opdateret med få rettelser. 
 
12. Eventuelt. 
Der er blevet spurgt om hvorvidt Seniorsygeplejerskerne som medlemmer af DSR har nogen 
rabatordninger. 
Det er ikke tilfældet, og der henvises til de rabatordninger, der er adgang til som medlem af Faglige 
Seniorer.  
 
Anni Reimer slutter i DSR. 
Anni Pilgaard genopstiller ikke til næstformandsvalg. 
Begge påskønnes og takkes for godt samarbejde med blomster fra Landsbestyrelsen. 
 
Doris undersøger, om virtuel generalforsamling fra Rødding Højskole er en mulighed. 
 
Referent: Anne – Lise Erichsen 
 
Den 15. september 2022.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


