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Referat  

af  
generalforsamling  

 

Dato: 

Fredag d.  

20.09.2019 

Tid: 

 

Kl. 19.00 

 

Sted:  

 

Hotel Nyborg Strand 

Mødedeltagere:  Medlemmer af FSKIS 

Referent: 

Annette Bendixen 

Afbud: 

 

 

 

Dagsorden 

punkt 

 

Hovedpointer  

 

 

Oplæg ved 

formand for DSR 

Grete Christensen 

 

Grete Christensen starter med at tale om den udvikling der er indenfor det private 

område. Grete taler om det politiske billede, som det tegner sig lige nu i Danmark.  

Vi har fået en ny regering, som har lavet et fælles forståelsespapir.  

Dette papir siger noget om de rammer som politikken skal føres indenfor de forskellige 

områder.  

Grete Christensen vil holde regeringen op på, at der er lovet flere sygeplejersker. Hun 

har blandt andet haft møde med den nye sundhedsminister Magnus Heuniche. Han er 

enig i at der skal mange flere sygeplejersker til oplyser Grete Christensen.  

Grete Christensen gennemgår hvad der står om almen praksis i fælles 

forståelsespapiret, som kan læses på regeringens hjemmeside.  

Grete Christensen siger at vi skal have flere sygeplejersker i praksis så de kan løse de 

opgaver, der kan frigive tid hos lægerne til de mere komplekse opgaver.  

Grete fortæller om den kommende sundhedsaftale, som skal være en aftale indgået 

mellem flest mulige partier.  

Grete forventer at DSR vil blive kaldt ind til dialog omkring sundhedsaftalen.  

Flere sygeplejersker nu, er 19 forslag fra DSR til hvordan man kan få flere 

sygeplejersker.  

Grete nævner blandt andet at sygeplejersker skal gå op i tid.  

Der skal gøres noget ved arbejdsmiljøet for at undgå at sygeplejersker går ned med 

stress.  

Der mangler omkring 4000 sygeplejersker lige nu i Danmark oplyser Grete Christensen. 

Så der skal passes på dem der er i arbejde og der skal gøres noget for at få de tilbage, 

som har forladt jobbet.  

Grete Christensen ser gerne at almen praksis bliver uddannelsessted for 

sygeplejestuderende.  

Vi skal have stolthed og gejst tilbage i faget og det er vanvittigt hvis det skal ødelægges 

af de besparelser der har været de sidste år.  

Almen praksis er omdrejningspunktet for hele vores sundhedsvæsen udtaler Grete 

Christensen. Alle taler om almen praksis, siger hun.  

Grete fortæller at regeringens udspil ” En læge tæt på dig”, hvor sygeplejerskens rolle 

kommer i spil.  

Der er afsat 60 millioner kr til uddannelse af både læger og praksis personale. 

Grete Christensen formand for DSR. 

Hun taler om den udvikling der er indenfor det private område. Grete taler om det 

politiske billede, som det tegner sig lige nu i Danmark.  

Vi har fået en ny regering, som har lavet et fælles forståelsespapir.  

Dette papir siger noget om de rammer som politikken skal føres indenfor de 

forskellige områder.  

Grete Christensen vil holde regeringen op på, at der er lovet flere sygeplejersker. 

Hun har blandt andet haft møde med den nye sundhedsminister Magnus Heuniche. 

Han er enig i at der skal mange flere sygeplejersker til oplyser Grete Christensen.  

Grete Christensen gennemgår hvad der står om almen praksis i fælles 

forståelsespapiret, som kan læses på regeringens hjemmeside.  

Grete Christensen siger at vi skal have flere sygeplejersker i praksis så de kan løse 

de opgaver, der kan frigive tid hos lægerne til de mere komplekse opgaver.  

Grete fortæller om den kommende sundhedsaftale, som skal være en aftale 

indgået mellem flest mulige partier.  

Grete forventer at DSR vil blive kaldt ind til dialog omkring sundhedsaftalen.  

Flere sygeplejersker nu, er 19 forslag fra DSR til hvordan man kan få flere 

sygeplejersker.  

Grete nævner blandt andet at sygeplejersker skal gå op i tid.  

Der skal gøres noget ved arbejdsmiljøet for at undgå at sygeplejersker går ned 

med stress.  

Der mangler omkring 4000 sygeplejersker lige nu i Danmark oplyser Grete 

Christensen. Så der skal passes på dem der er i arbejde og der skal gøres noget 

for at få de tilbage, som har forladt jobbet.  

Grete Christensen ser gerne at almen praksis bliver uddannelsessted for 

sygeplejestuderende.  

Vi skal have stolthed og gejst tilbage i faget og det er vanvittigt hvis det skal 

ødelægges af de besparelser der har været de sidste år.  

Almen praksis er omdrejningspunket for  
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Der er afsat midler til efteruddannelse hvor Grete Christensen fortæller om Borgernær 

sygepleje.  

Grete Christensen opfordrer man tilmelder sig uddannelsen, så den kan målrettes 

konsultationssygeplejerskernes behov.  

Grete Christensen ser den store knast omkring efteruddannelse, at arbejdsstedet skal 

undvære en medarbejder. Der er afsat midler til at kunne komme på uddannelse og 

transport og tabt arbejdsfortjeneste, vil lægerne kunne få refusion for, når se sender 

deres medarbejdere efteruddannelse.  

Grete Christensen fortæller kort om OK 2019 resultatet.  

Hun påpeger lønstigningen og retten til en årlig kompetence udviklingsplan.  

Grete Christensen slutter af med en opfordring til at man tager fat i sine kolleger og får 

dem til at melde sig ind i Fskis.  

Grete fortæller om den nye konsultationsundersøgelse, hvor 55 % har besvaret 

spørgeskemaet.  

De vigtigste resultater gennemgås.  

Grete fortæller om den nye APN uddannelse, som er en kandidat uddannelse der kan 

tages i Århus og København.  

Hun fortæller om den forestående studietur til Holland og standen på lægedage.  

Grete slutter af med at takke bestyrelsen for samarbejdet.  

Hun siger, at vi skal huske at kernen i vores arbejde er den gode sygepleje.  

 

 

 

 

  

 

 

  

1. 

Velkommen 

 

 

Velkommen og præsentation af bestyrelsen.  

Annette byder velkommen.  

Annette Bendixen er formand og fortsætter i bestyrelsen.  

Pernille Klok Andresen er næstformand og fortsætter i bestyrelsen. 

Marianne Carøe Cederholm er kasserer og fortætter i bestyrelsen. 

Charlotte Thomsen er web- og blad redaktør og fortsætter i bestyrelsen. 

2.  

Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen peger på John Christiansen, som vælges som dirigent.  

Han informerer om at generalforsamlingen er lovligt varslet og de tilstedeværende 

tilhørere kan træffe de beslutninger der skal til. 

Dagsordenen indeholder ifølge de gældende vedtægter, det den skal.  

3.  

Stemmetællere 

 

Bestyrelsen peger på Vibeke Norvin, som vælges som stemmetæller.  

 

4.  

Godkendelse af 

dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 

5. 

Godkendelse af 

forretningsorden 

 

 

Godkendelse af forretningsorden.  

Her er der ingen kommentar. Godkendt. 

6. 

Bestyrelsens 

beretning 

Formand Annette Bendixen lægger ud med sin beretning. 

Annette fortæller at bestyrelsen har fungeret med dispensation fra DSR, da Jannie 

Jensen gik på orlov, kort efter hun var indtrådt i bestyrelsen.  
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 Det har fungeret godt trods en 4 mands bestyrelse.  

Annette fortæller om bestyrelsens deltagelse i OK forhandlingerne. Spændende at blive 

inviteret bag kulisserne. 

Annette fortæller om uddannelsesdagen, som blev afviklet i marts måned.  

Her var emnet børn og unge i praksis. Henrik Rindom var og fortalte om unge og 

misbrug.  

Om eftermiddagen var emnet børneastma.  

Næste år er uddannelsesdagen 20.3.2020.  

Målsætningen for Fskis har været øget synlighed.  

Derfor har bestyrelsen valgt at deltage på lægedage, hvor målet er at få fortalt, hvorfor 

det er så vigtigt at ansætte sygeplejersker i praksis, og hvilken forskel sygeplejersken 

gør.  

Annette siger, at det vækker bekymring, at der ansættes flere sosa og 

medicinstuderende i lægepraksis, som ikke har samme faglige viden. 

Annette fortæller kort om den nye APN uddannelse.  

Bestyrelsen har spurgt DSR, om de vil være med til at lave en studietur til Holland for at 

se, hvordan en APN sygeplejerske arbejder i praksis i Holland.  

Pernille og Annette deltager i turen d. 7.-8.10 sammen med Lene Vindeløv konsulent fra 

DSR.  

Annette fortæller om DASYS og den konference, der afholdes i november måned i år.  

Emnet er Den multisyge borger.  

Annette fortæller, at bestyrelsen gerne vil melde sig ind i DASYS og fortæller om de 

fordele, der ligger i det. Der vil være mulighed for at være med i arbejdsgrupper, og 

man har mulighed for at sparre med de øvrige faglige selskaber.  

Det koster at være medlem af DASYS.  

Bestyrelsen vil arbejde videre med medlemskab af DASYS.  

Sluttelig siger Annette tak for godt samarbejde med den øvrige bestyrelse, DSR og Lene 

Vindeløv.  

Annette opfordrer til at man stiller op til bestyrelsen.  

 

Pernille fortæller om kontaktpersonerne i regionerne og siger stor tak til det arbejde de 

alle gør.  

Der mangler kontaktpersoner i region Sjælland og i region Syd- Sønderjylland.  

Der bliver forklaret hvordan kontaktpersonerne arrangerer kurser for medlemmerne i de 

enkelte regioner.  

Bente Pedersen som er kontaktperson fra Region Hovedstaden fortæller kort om de 

tiltag de gør, og at der er egen betaling til arrangementerne.  

Et medlem foreslår facebook grupper for medlemmer i regionerne.  

 

 

 

Charlotte Thomsen fortæller om hendes rolle som Blad og Web redaktør.  

Bladet er siden 2017 udkommet digitalt. Der har været talt om et nyhedsbrev, men det 

er der ikke blevet gjort mere ud af i 2019.  

Der har ikke været så stor interesse fra medlemmerne til at komme med input til 

Bladet, så bestyrelsen vil igen forsøge at få et Nyhedsbrev lavet, som kan erstatte 

Bladet.  

Bladet udkommer igen 1. 11.19. 

Facebook gruppen bruges til at videregive informationer til medlemmerne, og 

medlemmerne er velkomne til at stille spørgsmål til bestyrelsen.  

Charlotte fortæller, at der er 688 medlemmer i Fskis og tallet har været for 

nedadgående.  

Den sidste tid har dog budt på flere medlemmer igen, så det går fremad igen.  

 

7.  

Godkendelse af  

regnskab og fond. 

Marianne gennemgår regnskab for 2018 og budget for 2020.  

Budgettet er lavet i samarbejde med DSR´s regnskabsafdeling. Der er kvartalsvis 

gennemgang af regnskabet, hvor kasserer i FSkis og Birgitte Stoltenberg fra DSR´s 

regnskabsafdeling gennemgår regnskabet.  

Derudover er regnskabet godkendt af vores interne revisorer Ulla Beyer og Birgit Laue.  
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Marianne siger, der forventes et mindre overskud, da der bliver budgetteret med flere 

kursus udgifter og udgifter til medlemskab af DASYS.  

Marianne kommer med en opfordring til medlemmerne om at søge uddannelsesstøtte 

via Fskis støtte midler.  

Der bliver spurgt fra salen hvorfor Danske Bank er valgt som bank.  

Dirigenten fortæller at Danske Bank er koncernbank og bliver anvendt af mange inklusiv 

DSR. 

Der bliver spurgt om de mange penge ikke skal bruges til noget. Et medlem foreslår at 

deltager betaling bliver billigere til Landskursus. 

Annette fortæller, at Fskis altid har været et velhavende selskab. Opfordrer til forslag 

om, hvad man kan bruge pengene til.  

Det har været godt med en buffer, nu hvor medlemstallet har været dalende, siger 

Marianne.  

Der bliver foreslået af et medlem, at bestyrelsen kan få penge for tabt 

arbejdsfortjeneste i forbindelse med bestyrelsesarbejde, hvor bestyrelsen bruger af 

egne feriedage.  

Regnskabet godkendes af generalforsamlingen 

Det samlede regnskab og budget kan ses på hjemmesiden.  

 

8.  

Kontingent 

 

Kontingentet fastholdes med 300 kr. pr år. 

9. 

Indkomne forslag 

 

 

Der er et forslag fra bestyrelsen.  

Der er vedtægtsændringer på paragraf 8 vedrørende indkaldelse til generalforsamling. 

Stk 5. Vedrørende indkomne forslag til generalforsamlingen.   

Vedtægtsændringen er godkendt af generalforsamlingen. 

De reviderede vedtægter kan læses på hjemmesiden og i det kommende blad.  

 

 

10. 

Valg ifølge 

vedtægter 

 

Pernille Klok Andresen modtager genvalg.  

Charlotte Thomsen modtager genvalg.  

Karen Andersen konsultationssygeplejerske fra Holstebro har meldt sig til bestyrelsen.  

Vibeke Nørgaard konsultationssygeplejerske i 12 år arbejder i Odense stiller op som 

suppleant.  

 

11.  

Revisorer 

 

 

Birgit Laue og Ulla Bayer ønsker ikke at genopstille.  

Vibeke Norvin og Annie Rye foreslås som interne revisorer af bestyrelsen.  

De godkendes af generalforsamlingen. 

12.  

Evt. 

 

 

Der er ingenting til eventuelt.  

Dirigenten takker af og afslutter generalforsamlingen. 

 




