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Referat fra møde i Landsbestyrelsen mandag den 14. november 2022 på Hotel 
Nebo, kl. 15.00 – 18.00. 
 
Dagsorden: 

1.  Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Referat fra møde den 12. - 13. september 2022 blev godkendt. 
 

3. Notat fra møde på Koldingfjord den 29. - 30. september 2022 blev godkendt. 
 

4. Opdatering af brev til nordiske kolleger. 
Formålet med mødet på Koldingfjord var fortrinsvis at udarbejde en henvendelse til vore nordiske 
kolleger indeholdende en præsentation - vedlagt SESAM’s organisationsdiagram – og invitation til 
samarbejde.  
Brevet er nu godkendt i Landsbestyrelsen og sendes til de nordiske kolleger i løbet af november 
2022. 
 

5. Datoer for møde i Landsbestyrelsen 2023. 
a. 20. - 21. februar 2023. 
b. 15. - 16. maj 2023. 
c. 11. - 12. september 2023 – dette møde foregår i Fredericia og er med deltagelse af 

suppleanter den 11. september. 
d. 13. - 14. november 2023. 

 
6. Nyt fra kredsene. 

a. Kreds Nordjylland. 
Den 4. oktober var der besøg af en diabetessygeplejerske, og der kom 38 seniorer. 
 
Den 11. oktober blev der afholdt kontaktudvalgsmøde. 
 
Den 13. oktober blev der afholdt møde mellem kontaktudvalg, seniornetværk, 
Kredsformand Christina og politisk kredschef Morten Wæver.  
 
Den 24. - 25. oktober Kongres i Faglige Seniorer. 
 
Den 31. oktober holdt DSR Generalforsamling med 300 fremmødte. 
 
Den 1. november causerede troubadour Jens Stage over digteren Johannes Jørgensen, 
53 deltog. 
 
Den 3. november valgmøde med 6 næstforpersons - kandidater til DSR centralt. 
KUN 37 deltog. 
 
Den 6. december er der julefrokost på Hotel Phønix, 80 er allerede tilmeldt, og der er 
tilmeldingsfrist til den 24. november. 
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AnnaLise Bonde redegjorde for, at der i Nordjylland, grundet de store geografiske 
afstande er opstået en netværksgruppe som alternativ til kontaktudvalg – hovedsagelig i 
den nordlige del af Kredsen. 
Med udgangspunkt i sagsfremstilling, historik og Kontaktudvalgets samarbejde med 
Kredsforkvinde Christina Windau og politisk kredschef Morten Wæver opstår 
spørgsmålene: 
 
1. Hvordan forholder DSR, Landsbestyrelsen og de seniorsygeplejersker, der er 
organiseret i kontaktudvalg sig til seniornetværk? 
 
2. Skal SESAM’s vedtægter ændres til, at der kan oprettes seniornetværk? 
 
3. Skal seniornetværket i virkeligheden høre under Kredsen i Nordjylland og ikke under 
det ene kontaktudvalg, der p.t. er i Nordjylland? 
 
Det forhindrer ikke, at der kan være et positivt samarbejde. 
 
Dette tages med til mødet med DSR den 15.11. – se referat fra dette møde punkt 3.  
 
 

b. Kreds Syddanmark. 
På Fagdagen/Generalforsamlingen i Kolding deltog seniorsygeplejerskerne med en stand 
bemandet med 2 seniorsygeplejersker fra Fyn. Der var pjecer fra DSR og Faglige Seniorer. 
Det var en god og spændende dag, hvor nogle af deltagerne lagde vejen forbi og fik en 
snak. 
 
Kontaktudvalg Fyn:  
Der har været afholdt et par møder i efteråret, og julefrokosten afholdes den 8. 
december. Programmet for 2023 er næsten færdigt. 
2 fra Kontaktudvalget har deltaget i møde med Faglige Seniorer. De synes stadig, det er 
svært at få overblik over deres organisation og de muligheder, der er. 
Overvejer at få en person i Kontaktudvalget til at være bindeleddet til Faglige Seniorer. 
 
Kontaktudvalg Syd: 
Der var et møde i oktober, hvor den demensansvarlige sygeplejekoordinator fra 
Haderslev Kommune holdt et meget spændende foredrag om demens. 
Sidste arrangement i år er julefrokosten på Gram Slot, hvor der er fin tilslutning. 
Næste års program er klar, og vil blive uddelt til julefrokosten. 

 
c. Kreds Sjælland. 

Lilian Simonsen fra Storstrømmen har meldt sig som suppleant i Landsbestyrelsen. 
VELKOMMEN TIL LILIAN! 
 
Kontaktudvalg Vestsjælland har afholdt et arrangement, hvor Trine Eger Nielsen fortalte 
og viste billeder med titlen: ’Jorden rundt med mine strikkepinde’. Et spændende 
foredrag, hvor hun fortalte om sine rejse til New Zealand og Irland. Flotte billeder og en 
masse strik! 30 deltog. 
Næste møde er julefrokosten på Restaurant Laguna i Korsør. 
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Kontaktudvalg Roskilde har afholdt medlemsmøde i oktober, hvor sygeplejerske Kirsten 
Koennicke fortalte spændende om sit arbejde i Libyen og Saudi Arabien. 
Næste møde er julefrokost på Hotel Scandic. 
 
Kontaktudvalg Storstrømmen har afholdt et arrangement med 20 deltagere. Her fortalte 
pensioneret psykiatrisk sygeplejerske Bente Sonn om sit forfatterskab. Et spændende 
foredrag! 
 

d. Kreds Hovedstaden. 
Fælles afholdelse af FN’s Internationale Ældredag den 3. oktober. 
Der var oplæg fra Københavns sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling og 
fra Dorthe Boe Danbjørg, DSR. Temaet var Ældrepleje nu og i fremtiden. 
 
Kreds Central/Vest: 
Julefrokost på Kultorvet den 6. december. 
Den 13. december holder historiker Christian Aagaard foredrag om bombardementet af 
Den Franske Skole. 
Retspsykiater Mette Brandt Christensen fortæller om Retspsykiatri - lidt generelt, aktuelt 
og en smule historiske. Der sker den 4. januar 2023. 
 
Kreds Bornholm: 
Den 3. november mødtes Kontaktudvalg og Ældrerådet til en samtale om den aktuelle 
politik på ældreområdet på Bornholm. 
Den 24. november er der julefrokost. 
 
Kreds Nord:  
Den 2. november fortalte filosof Ejvind Berthelsen om ’At tænke’. 
Den 7. december er der julemiddag på Skævinge Kro. 
Den 1. marts kommer Mette Bille. 
 
Sommerudflugten er under planlægning, hvilket Nord står for i år. 
 
 
 

e. Kreds Midtjylland. 
Nord, Syd og Vest deltog i et fælles kontaktudvalgsmøde, hvor der bl.a. blev drøftet 

• Valg til Landsbestyrelsen maj 2023. 

• De kommende seniorer - de + 55 årige. 

• Mulighed for drøftelser med FTR/TR/AMIR. 
 
Nord, Syd og Vest afholder alle julefrokoster i december. 
Jubilæumsfest for 300 deltagere. 
 
Vest afholdt medlemsmøde den 1. november, hvor emnet var ’Arvegods’ med Preben Kock, 
tidl. Hospitalspræst. Der var 44 deltagere. 
Der har været udflugt til Museet KØN i Århus med 38 deltagere. 
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Til FN’s Internationale Ældredag den 29. oktober var der 200 deltagere. 
Som Formand har Mette Bille deltaget i 

• valgmøde med de 7 kandidater til DSR’s næstforpersons-valg med KUN 30 
deltagere. 

• kredsens Generalforsamling med 300 deltagere og bemandet stand for 
seniorsygeplejersker og for Faglige Seniorer. 
  

Programmet for 2023 er færdigt. 
 

 
 

7. Evaluering af Faglige Seniorers kongres den 24.-25. oktober 2022. 
Fra Landsbestyrelsen og andre DSR – medlemmer, der deltog, er tilbagemeldingen, at det var en 
god og spændende oplevelse, som bidrog til øget indsigt og skærpet interesse for Faglige 
Seniorer. Bordplanen for de ordinære medlemmer sikrede, at deltagere fra de forskellige forbund 
blev blandet. Kongressen foregik i en ånd præget af god stemning.  
Den nye formand Mette Kindberg og næstformand Ejvind Heinecke giver indtryk af at være 
komplementære. Mette Kindberg opleves som jordnær og nærværende, hvilket øger de positive 
forventninger til samarbejdet.  
Lokale kunstnere underholdt, og matchede deltagernes alder. 
 

8. Valg til Landsbestyrelsen.  
Opdatering ift. referat fra Landsbestyrelsesmødet 12.9. 2022 punkt 5: 
I Kreds Sjælland er Lilian Simonsen nu suppleant for Lene Tronholm. 
Kreds Midtjylland har en mulig kandidat til suppleantposten. 
I Kreds Syddanmark stiller Karen Margrethe Maglekær op som suppleant, Doris Klockmann 
genopstiller ikke som landsbestyrelsesmedlem. 
  
Valget annonceres i Sygeplejersken no. 2 og på Kredsenes hjemmesider. 
Kandidaterne skal iflg. Vedtægterne paragraf 6 være medlemmer af Seniorsammenslutningen og 
skal melde deres kandidatur inden den 30. april 2023. 
Valgmøder skal planlægges i de enkelte kredse, dog kan dette udelades, hvis der kun er anmeldt 
1 kandidat til Landsbestyrelsen og 1 kandidat til suppleantposten. 
Det valgte landsbestyrelsesmedlem er automatisk medlem af et kontaktudvalg i den kreds, 
vedkommende repræsenterer. 
 

9. Eventuelt. 
Mette Bille udleverede et eksemplar af 

• DSR Midt: Kreds Midtjyllands lokale medlemsblad, 

• Pjecen Velkommen som senior DSR, Kreds Midtjylland 

• Program for Seniorsammenslutningen Kreds Midtjylland 2023. 
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Referat fra møde i Dansk Sygeplejeråd den 15. november 2022, kl. 09.00 – 14.00 
 
Møde med repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråd, kl. 09.00 – 10.00. 
 
1. Mette Bille indledte mødet med at byde velkommen til de nyvalgte 1. og 2. næstforpersoner, specielt 

til Harun Demirtas, der som 1. næstforperson vil være tilknyttet Landsbestyrelsen.  
Harun redegjorde for begrebet næstforperson: På Kongressen 2022 blev det besluttet at indføre 
kønsneutrale titler – efter eget valg. 
Kønsneutrale titler menes at have betydning for fremme af ligestilling, kan spredes som ’rollemodel’ 
for andre faggrupper (eksempelvis socialpædagoger) – og bliver måske fremtiden ift. 
titelbenævnelser. 
Harun har valgt næstforperson – titlen. 

  
Susanne Mørch Quaade blev ligeledes budt velkommen. 
Susanne er som administrativ konsulent Anne Reimer’s efterfølger, og har en mangeårig erfaring i 
DSR. Susanne bød ind med sin ekspertise i samarbejdet med Landsbestyrelsen, hvilket tegner til at 
blive godt og konstruktivt. 

 
2. Faglige Seniorer. 

Som delegeret i Faglige Seniorer’s Hovedbestyrelse, beskrev Mette den Kongres, som blev afholdt den 
24.- 25. oktober på Hotel Nyborg Strand. (Se punkt 7 i referatet fra den 14. 11). 
 
Mette Kindberg er tiltrådt som ny formand i Faglige Seniorer, der også har fået ny næstformand, 
Ejvind Heinecke. Denne nye ledelse tegner til at skabe fundamentet for et godt samarbejde. Mette 
har i forvejen et godt samarbejde med FOA. 
 
Efter et historisk resume i relation til samarbejdet mellem DSR og Faglige Seniorer gav Mette et 
eksempel på, at det er muligt at sætte sit fingeraftryk: 
I en politisk udtalelse fra Faglige Seniorer har Mette gjort indsigelse mod udtrykke ’Varme hænder’, 
og henstillet til at benytte begrebet ’Faglige kompetencer’. 
 
Vedr. Dansk Sygeplejeråds forventninger til kontaktpersoner, der indgår i kommunegrupperne blev 
det aftalt, at der som et fast punkt til mødet med Harun er:  
Hvor er vi med Faglige Seniorer? 
Det blev igen fremhævet, at Faglige Seniorer – i modsætning til Ældreråd – har mulighed for at præge 
politikken på ældreområdet, eksempelvis gennem læserbreve og indsigelser over for 
beslutningstagerne. 

 
3.  Netværksgrupper. 

Problematikken omkring Netværksgrupper blev taget op med Harun. (Jfr. referat fra den 14.11. 
punkt 6).   

     Harun går videre til Christina Windau, Kreds Nordjylland, og der kan evt. blive tale om en ændring i  
     Seniorsammenslutningens Vedtægter. 
     Indtil videre foregår samarbejdet i fællesskab. 
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4. Lønkomiteen – hvad er der kommet ud af den?  

Der er planlagt et stort TR – møde i Odense den 28. november med det formål at ruste 
tillidsrepræsentanterne til at svare på medlemmernes spørgsmål, når Lønkomiteens resultat 
offentliggøres, hvilket formentlig sker inden årets udgang.   

 
5. Evt.  

På baggrund af et konkret eksempel vil Harun tage en drøftelse med Faglige Seniorer om deres 
retningslinjer for rabataftaler. 

      
DSR’s love 2022 blev udleveret. 
 
Mødet med Harun var godt. Harun var meget lyttende, interesseret og imødekommende og lagde op til et 
godt samarbejde med hjælpsomhed og støtte. 

 
 

Møde i Landsbestyrelsen forsat kl. 10.00 – 14.00. 
 

6. Temadag i 2023. 
Planerne om temadag i 2023 droppes pga. manglende interesse, hvilket Landsbestyrelsen har erfaret på 
diverse møder, hvor ideen er blevet præsenteret.  
Emnet vil blive taget på Generalforsamlingen i august 2023. 
 

7. Højskoleophold 2023. 
Af hensyn til udflugtsdagen til Tønder den 1. august vil Temadagen/Generalforsamlingen blive ændret til 
den 2. august. 
Når ændringen er på plads, vil det fremgå af Hjemmesiden, men medlemmerne bør orienteres snarest. 
 

8. Højskoleophold 2024. 
 Bliver på Brandbjerg Højskole i uge 33 (fra den 11. – 17. august 2024). Planlægningen er undervejs. 

 
9. Regnskabet ser fornuftigt ud. 
 
10. Annoncer – Valg til Landsbestyrelsen annonceres i Sygeplejersken no. 2/2023. 
 
11. USB-stik blev opdateret. 
 
12. Intet til eventuelt. 
 
 
Referent: Anne –Lise Erichsen 
20. november 2022 

 


