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PÅ VEJ IND I 
LEDERFORENINGENS TIENDE ÅR

Irene Hesselberg,

formand

Lederforeningen i DSR har en ambitiøs målsætning, som 
blev besluttet på Generalforsamlingen i 2014: 
Vi skal være Den mest indflydelsesrige organisation for 
ledere i 2020.
Nogle vil måske trække på smilebåndet over en sådan 
ambition. Men hvis vi ikke er ambitiøse på ledende sygeple-
jerskers, vores organisation og sundhedsvæsenet vegne. Så 
sker der i hvert fald ikke noget!
Når du har læst denne årsberetning, skulle du derfor gerne 
sidde tilbage med en fornemmelse af, at vi bevæger os i rig-
tig retning. Vi kan ikke få ALT, hvad vi har foretaget os, med 
i en beretning. Men vi har gjort, hvad vi kunne for at give 
et fyldestgørende billede af, hvad vi laver, hvad og hvem vi 
påvirker, og ikke mindst hvem gør vi det med og for.
I år er der en ekstra god grund til at få beskrevet hvad vi 
foretager os: DSR satte på kongressen i maj et organisati-
onsudviklingsprojekt i DSR i gang – målet er et bæredygtigt 
DSR.
For at udvikle er det vigtigt at vide, hvad udvikler vi os fra, 
og hvad vil vi gerne udvikle os til. En vigtig opgave som 
gerne skulle ende med et mere indflydelsesrigt og synligt 
DSR – også for ledere. 
Her er det om noget vigtigt, at det sker som et ”Vi i Leder-
foreningen” – altså medlemmer, valgte og ansatte. ”Vi” der 
er valgt eller ansat kan nemlig ikke løse opgaven alene. 
For uanset hvor mange gange vi påpeger en udfordring og 
søger en ideel løsning, så bliver løsningen ikke stærkere, 

end medlemmerne gør den til. Det her er en udfordring, vi 
skal have løst sammen!
”Sammen” er nøgleordet for det kommende år: Sammen 
i Lederforeningen om et skridt nærmere ligeløn for lige 
ledelsesopgaver eller sammenlignelig ledelsesfunktion. 
Sammen i DSR om at skabe kvalitet i det nære og sammen-
hængende sundhedsvæsen. Sammen om at skabe ordent-
lige rammer for ledere og medarbejdere. Sammen om at 
få løst koden til, hvem der har det sygeplejefaglige ansvar. 
Sammen om at skabe et bæredygtigt DSR, der tilgodeser 
alle medlemmer, der hvor de er. Hvor lederne også kan se 
en mening i fællesskabet, og ikke mindst sammen om vejen 
til Lederforeningen i DSR, som den mest indflydelsesrige 
organisation for ledere.
Tak til alle ledende sygeplejersker, Lederforeningens be-
styrelse, ledelseskonsulenter, sekretariat og chef i Leder-
foreningen og DSR for et forrygende år. Mindst et skridt 
nærmere vores ambitiøse målsætning og klar til et nyt år.
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Vi har i Lederforeningen en bekymring for, at det vi gør for 
og med det enkelte medlem, for det nære og sammenhæn-
gende sundhedsvæsen og sammen med resten af DSR ikke 
er synligt som ønsket.

Hver dag er vi alle i gang med at sparre, forhandle, støtte, 
hjælpe, inspirere og lade os inspirere, interagere og søge 
indflydelse på områder, som har betydning for ledende 
sygeplejersker, patienter, borgere, sygeplejersker og sygeple-
jen.

En årsberetning er en udmærket anledning til at gøre 
status: Virker det, vi bruger vores energi på? Opnår vi den 
ønskede effekt?

Vi tror på, at når en ledende sygeplejerske har haft brug 
for vores hjælp, så har vi været der. Det kan være ved f.eks. 
fraværssamtaler, afskedigelse, nyansættelse og lønforhand-
ling.  

Vi ved, at vi har været i kontakt med over 2/3 af medlem-
merne af Lederforeningen i DSR, inden for det sidste år – 
men gør det os synlige?

Vi tror på, at når arbejdsgiver, medlemmer og leder-TR 
kontakter os, så kommer vi. Det kan være fx lokallønsfor-
handlinger, organisationsændringer, besparelser, sparring 
omkring sygeplejefagligt ansvar og ledelse, ledernes vilkår.

Vi ved, at vi har været til møde med over 2/3 af medlem-
merne, stort set alle arbejdsgivere, haft kontakt med stort 
set alle kommuner/institutioner, regioner/hospitaler og 
deltaget i en anseelig del møder og seminarer sammen med 
DSR og andre organisationer – men gør det os synlige?

Vi tror på, at ledende sygeplejersker på alle ledelsesniveau-
er og i alle afkroge af det danske land hver dag har stor 
indflydelse på, hvordan det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen og velfærdssamfund udvikler sig. 

Vi tror på, at når vi informerer hinanden - dem af os i 
Lederforeningen, der er valgt og ansat, og dem af os i 
Lederforeningen, der i daglig tale kaldes for medlemmerne 
- kommunikerer og arbejder sammen i de fora, vi hver især 
kan påvirke, så kan vi nå langt med at sætte en sundheds-
politisk dagsorden – men gør det os synlige?

Vi ved, at her er et udviklingspotentiale!

Vi tror på, at når vi hver dag er ude på arbejdspladser, med 
til forhandlinger, taler og skriver sammen med medlemmer-
ne, så er vi lokalt forankret.

Vi ved, at alle ikke oplever det sådan, når der ikke er et Le-
derforeningskontor i byen eller regionen, at vi ikke ved alt, 
hvad der står på intranettet eller i den lokale avis 

Vi ved, og vi håber, at organisationsudviklingsprojektet kan 
medvirke til, at vi bliver bedre, giver mere mening for og 
større samarbejde mellem medlemmer, valgte og ansatte i 
Lederforeningen – det, tror vi på, gør os mere synlige!

Patienter og borgere er vores ansvar!

Enhver ledende sygeplejerske ved, at kvalitet i pleje og 
behandling, samarbejde mellem sektorer, institutioner, 
specialer og medarbejdere, et godt arbejdsmiljø, faglig 
udvikling og god økonomistyring og kommunikation er 
omdrejningspunktet for succes med opgaven: at patienter 
og borgere bliver behandlet, plejet, rehabiliteret, serviceret 
og medinddraget, så de selv oplever, at det giver mening, og 
at de er trygge ved at være i ”vores hænder”.

Rigtigt meget kvalitetsarbejde ledes og udvikles af (ledende 
og ikke-ledende) sygeplejersker. Rigtigt meget af dette arbej-
de skal udføres tværfagligt og rigtig meget af dette arbejde 
kræver kulturændringer på arbejdspladserne.
Det er kun naturligt, at ledende sygeplejersker går ind i det-
te arbejde. Det ligger i grunduddannelsens DNA: sygepleje-

TANKER OM ÅRSBERETNINGEN 
GIV OS DINE REFLEKSIONER
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processen – vurdering, planlægning, udførelse, evaluering.

En sygeplejerske er, udover at være uddannet til at udføre 
sygepleje, uddannet til at se helheder og tage ledelse af den 
faglige proces, der skal til for at hjælpe en patient eller bor-
ger. Det er ikke så svært at omsætte dette til et reelt element 
i ledelse i sundhedsvæsenet og give et godt argument for, 
hvor vigtigt det er, at der er faglig ledelse på alle niveauer, 
og at der skal være sygeplejersker på disse poster!

Desværre kan vi en del steder se, at det holder hårdt med, at 
sygeplejersker bliver ansat i ledende stillinger. Særligt der 
hvor der ikke specifikt står sygeplejerske i stillingsannon-
cen. I Lederforeningen arbejder vi målrettet på, at vi trods 
al snak og indførelse af tværfaglighed skal tilbage til: At 
sygeplejersker leder sygeplejen. Lægerne, fysioterapeuter-
ne, ergoterapeuterne, pædagogerne og alle de andre leder 
deres faglighed. At sundhedsvæsenet ledes af de bedste 
ledere, og det tror vi på, er de ledende sygeplejersker!

Vi tror også på, at tværfaglighed er mere end et mantra i et 
moderne sundhedsvæsen, og vi ved, at tværfaglighed kræ-
ver respekt for monofagligheden, og at alle parter bidrager 
til at løse det væsentlige: patienter og borgeres ret til og 
oplevelse af god kvalitet i pleje og behandling.

Derfor er det også så vigtigt, at ledende sygeplejersker 
holder sig til, gør sig synlige, husker at søge stillingerne, og 
i hverdagen er med til at ønske og ansætte sygeplejersker i 
lederstillingerne.
Det gælder også i netværk og bestyrelsesarbejde – og på 
tværs af offentlige-private grænser.

I hverdagen hører vi stor ros fra mange sider, om det 
kæmpe arbejde ledende sygeplejersker udfører. Vi hører 
desværre ikke så store beløb, som vi kunne tænke os, om 
den økonomiske anerkendelse, der passende kunne følge 
med. Men ud over det med lønnen hører vi også, både fra le-
derne selv, fra deres arbejdsgivere og faktisk også fra deres 

medarbejdere, en oprigtig bekymring for ledernes vilkår. 
Særligt span of control er et issue i denne debat, og særlig 
opmærksomhed rettes mod ledere af medarbejdere. 

Ligesom der er forskel på at lede gennem ledere og lede 
gennem medarbejdere, er det mere og mere tydeligt, at der 
også er forskel på, om du er leder af et plejecenter eller et 
hjemmesygeplejeområde, oversygeplejerske eller afdelings-
sygeplejerske i psykiatrien eller somatiken, leder inden for 
det akutte område eller i sundhedsplejen. Der stilles for-
skellige krav om tilgængelighed. Skal lederne arbejde aften, 
nat og weekend? Skal en leder indgå i plejen? Kan ledelse 
opgøres i en brøk pr. antal medarbejdere? - og mange flere 
dilemmaer, som vi hver dag prøver at løse, sparre, eller få 
indflydelse på. 

Vi ved, at den moderne lederrolle har ændret sig, og at det 
også stiller nogle andre krav til, hvad en medarbejder kan 
forvente sig af fx synlig ledelse. Vi ved, at det er en spæn-
dende debat, der skal tages med aktørerne: Lederne selv.

Vi håber, at denne årsberetning både giver anledning til 
spørgsmål, kommentarer og svar. Vi har brug for, at du bi-
drager til debatten, på generalforsamlingen, til møder rundt 
omkring i landet, i hverdagen og online. 

Irene Hesselberg, formand

Kom gerne med dine umiddelbare tanker her:
www.dsr.dk/lederforeningen/debat
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LEDERFORENINGEN STØTTER LEDERNE

Lederforeningen er kun et opkald væk

Lederforeningen dækker hele landet. Har en ledende 
sygeplejerske brug for hjælp, støtte, sparring – eller bare 
et godt råd, er Lederforeningen klar. Betjeningen af de 
ledende sygeplejersker sker gennem Lederforeningen, som 
er én stor, landsdækkende enhed. Vi har en hotline, der er 
åben alle hverdage. Og endnu nemmere: vi har en hjem-
meside, hvor det er nemt at finde ledelseskonsulenternes 
e-mailadresser og direkte numre. Det er også altid muligt 
at sende en e-mail eller ringe til Lederforeningens formand 
eller næstformand.  Lederforeningens hovedkontor ligger 
i Kvæsthuset, København, og derudover er der et kontor i 
Fredericia.

Hotline 46953900

Lederforeningens hotline er flittigt benyttet. Åbningstiden 
er hverdage 9-13. Uden for telefontid kan man altid sende 
e-mail. Samtalerne drejer sig oftest om:
• Vejledning om løn-og ansættelsesforhold i forbindelse 

med jobskifte
• Anmodning om bisidder ved tjenstlige samtaler
• Vejledning i forbindelse med omstruktureringer, hvor 

der skal ske reduktion i ledelseslaget
• Vejledning i forbindelse med sygemelding herunder 

sygefraværssamtaler og udfærdigelse af mulighedser-
klæringer

Personsager

Lederforeningen har været involveret i 2890 medlemssager 
og arbejdspladsager. Disse har handlet om nyansættelser, 
lønsager, afskedigelser, tjenstlige samtaler og forhandling 
af forhåndsaftaler. Sagerne fordeler sig på 1838 medlem-
mer, hvilket svarer til 42,7 procent af alle medlemmer. 
Lederforeningen har haft kontakt til mange flere. Ledere, 
der har deltaget i arrangementer eller fået vejledning over 
telefonen, har ikke fået registreret en sag.

2014 2015 2016

36,9% 
af medlemmerne

39,4%
af medlemmerne

42,7%
af medlemmerne

2103 sager 2578 sager 2890 sager

”Vi tror på, at ledende sygeplejersker er 
de bedste til at lede det danske sundheds-
væsen. Det skal vi støtte. Derfor er det 
lokale kendskab vigtigt, så vi udnytter de 
påvirkningsmuligheder, vi har politisk og i 
den daglige ledelse.”.

Irene Hesselberg, formand

Lederforeningens konsulenter, formand og næstformand 
er næsten hver dag på landevejen for at tale med, lytte til 
og støtte medlemmer og kender derfor de mange arbejds-
pladser, hvor lederne arbejder. Det giver et værdifuldt 
lokalkendskab. Alle ledende sygeplejersker har en lokalt 
tilknyttet konsulent, der blot er et opkald væk.

Lederforeningen er lokal i hele landet
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Ledelseskonsulenter Formandskab

               Individuelle medlemsmøder 374 27

               Fælles medlemsmøder 156 91

               Forhandlingsmøder med arbejdsgivere 473 100

               Møder med ledertillidsrepræsentanter 9 4
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Kortet viser Lederforeningens formandskabs og 
ledelseskonsulenters fysiske møder fra oktober 2015 
til september 2016. Derudover har der været 
utallige e-mails og telefonsamtaler. 
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LEDERLØN ER MERE END PENGE
Lønforhandling kan ændre kultur

Som et fast punkt på dagsordenen diskuterer Lederforenin-
gen ledelse, når den mødes med arbejdsgivere i landets 
regioner og kommuner til løn- og vilkårsforhandlinger. Det 
er en vigtig dialog, for de nuværende overenskomstrammer 
tager udgangspunkt i grunduddannelsesniveau og ikke le-
delsesopgave og ansvar. Så længe det er sådan, vil der være 
en skævvridning af løn til ledere på samme ledelsesniveau. 
De offentlige arbejdsgivere er som regel fokuseret på 
effektiviseringer og besparelser. Derfor er det en særlig 
udfordring at forhandle konkrete lønkroner til lederne. På 
trods af det lykkes forhandlingerne alligevel med et relativt 
positivt resultat. Dog trækker en del forhandlinger lang-
drag, før et ok resultat er forhandlet på plads. 
For Lederforeningen er et rimeligt en forhandling, hvor 
der også er lagt strategi for udvikling af den enkelte leders 
individuelle løn, og hvor forhandlingskompetencen er be-
skrevet.  Et godt resultat er, når der også følger et mærkbart 
kronebeløb med i aftalen.
De aftaler, der er indgået gennem året har været meget 
forskellige. De bedste reultater er opnået, hvor forhandlin-
gerne har båret præg af gensidig vilje og dialog om ledelse, 
ledelsesopgaver, ledelsesmæssig eksekveringskraft, ledel-
sesroller, ledelseskvalifikationer, kompetencer og deres 
vigtighed. 

Lederlønsmodellen

Lederlønsmodellen er et vigtigt redskab til dialogen om 
ledelse med arbejdsgiver. Ved lokale forhandlinger er det 
lykkedes Lederforeningen at samle arbejdsgiver og leder fra 
andre faggrupper omkring lederlønsmodellen.
 

Udgangspunktet i modellen er løn for ledelse. Dernæst op-
gavens kompleksitet og de personlige kvalifikationer såsom 
uddannelse. Det er de to første bokse, der styrer, hvilket 
lønniveau lederen skal indplaceres på. 
Denne tilgang med honorering af ledelse før grunduddan-
nelse kræver en ændret tilgang ved de centrale overens-
komstforhandlinger. Derfor er det nødvendigt, at lederløn 
bliver behandlet anderledes end forhandlinger af basisove-
renskomster.

Individuelle forhandlinger betaler sig

Lederforeningen har gennem året benyttet Lederforenin-
gens lønmodel, når den forhandlede løn med arbejdsgiver. 
Lønmodellen ændrer diskussionerne. Tidligere tog for-
handlinger fx udgangspunkt i bruttolister over, hvem der 
fik hvad. Nu er diskussionen flyttet til at handle om ledelse, 
kompetencer, stillingens kompleksitet og arbejdsgivers 
forventninger, og de sygeplejefaglige kompetencer er blot et 
plus under kvalifikationer.

Inden lønforhandlingen med arbejdsgiver har Lederfor-
eningen holdt møder med den eller de berørte ledere. Vig-
tigste årsag er, at ledernes virkeligheden også skal afspejles 
i forhandlingsresualtatet. Da de fleste forhandlinger om fx 
forhåndsaftaler indeholder en individuel forhandling, er 
det vigtigt, at alle ledere er klar til at fortsætte forhandlin-
gen selv.

Nogen spørger, om ikke det er at lade lederne i stikken, at 
de skal forhandle på egen hånd. Resultaterne viser, at når 
lederne har fået sparring med en ledelseskonsulent, og 
efterfølgende kommer til lønforhandling, er det for langt de 
fleste en god oplevelse. Oogså selvom der ikke altid kom-
mer det ønskede løntillæg ud af forhandlingen. Vi kan se, 
at der, hvor det er blevet naturligt at holde lønsamtaler med 
nærmeste leder årligt, giver det bedre lønudvikling for den 
enkelte.
Når Lederforeningen indgår lønaftaler, gælder de for 
både medlemmer og ikke-medlemmer af DSR. Derfor er 
ikke-medlemmer som regel også inviteret med til møderne 
inden forhandlingerne. Ikke-medlemmer får ikke tilbud om 
hjælp til de individuelle lønforhandlinger, men har på lige 
vilkår med medlemmer mulighed for at få en individuel 
lønsamtale med deres leder.  
 
Ledelseskonsulenterne klæder medlemmerne på med 
viden om lønninger og træner eventuelt en forhandlings-
situation. Denne tilgang har betydet, at lederne generelt er 
steget i løn det seneste år.

Tallene bekræfter formodningen

Statistikker for ledende sygeplejersker og sundhedsplejer-
sker i kommuner og regioner bekræfter Lederforeningens 
påstand om, at det lykkes at løfte lederne lokalt med indivi-
duelle forhandlinger. Se den grå boks til højre.

Lønforhandling kan ændre kultur

Som et fast punkt på dagsordenen diskuterer Lederforenin-
gen ledelse, når den mødes med arbejdsgivere i landets 
regioner og kommuner til løn- og vilkårsforhandlinger. Det 
er en vigtig dialog, for de nuværende overenskomstrammer 
tager udgangspunkt i grunduddannelsesniveau og ikke le-
delsesopgave og ansvar. Så længe det er sådan, vil der være 
en skævvridning af løn til ledere på samme ledelsesniveau. 
De offentlige arbejdsgivere er som regel fokuseret på effekti-
viseringer og besparelser. Derfor er det en særlig udfordring 
at forhandle konkrete lønkroner til lederne. På trods af det 
lykkes forhandlingerne alligevel med et relativt positivt 
resultat. Dog trækker en del forhandlinger i langdrag, før et 
ok resultat er forhandlet på plads. 
For Lederforeningen er et rimeligt resultat lig med en for-
handling, hvor der også er lagt startegi for udvikling af den 
enkelte leders individuelle løn, og hvor forhandlingskompe-
tencen er beskrevet. Et godt resultat er, når der også følger 
et mærkbart kronebeløb med i aftalen.
De aftaler, der er indgået gennem året, har været meget 
forskellige. De bedste resultater er opnået, hvor forhand-
lingerne har båret præg af gensidig vilje og dialog om 
ledelse, ledelsesopgaver, ledelsesmæssig eksekveringskraft, 
ledelsesroller, ledelseskvalifikationer, kompetencer og deres 
vigtighed. 

Lederlønsmodellen

Lederlønsmodellen er et vigtigt redskab til dialogen om 
ledelse med arbejdsgiver. Ved lokale forhandlinger er det 
lykkedes Lederforeningen at samle arbejdsgiver og leder fra 
andre faggrupper omkring lederlønsmodellen.
Udgangspunktet i modellen er løn for ledelse. Dernæst op-
gavens kompleksitet og de personlige kvalifikationer såsom 
uddannelse. Det er de to første bokse, der styrer, hvilket 
lønniveau lederen skal indplaceres på. 
Denne tilgang med honorering af ledelse før grunduddan-
nelse kræver en ændret tilgang ved de centrale overens-
komstforhandlinger. Derfor er det nødvendigt, at lederløn 
bliver behandlet anderledes end forhandlinger af basisove-
renskomster.

Individuelle forhandlinger betaler sig

Lederforeningen har gennem året benyttet Lederforenin-
gens lønmodel, når der er forhandlet med arbejdsgiver. 
Lønmodellen ændrer diskussionerne. Tidligere tog for-
handlinger fx udgangspunkt i bruttolister over, hvem der 
fik hvad. Nu er diskussionen flyttet til at handle om ledelse, 
kompetencer, stillingens kompleksitet og arbejdsgivers 
forventninger. De sygeplejefaglige kompetencer er nu blot 
et plus under kvalifikationer. 
Inden lønforhandling med arbejdsgiver har Lederforenin-
gen holdt møder med den eller de berørte ledere. Vigtig-
ste årsag er, at ledernes virkelighed også skal afspejles i 
forhandlingsresultatet. Da de fleste forhandlinger om fx 
forhåndsaftaler indeholder en individuel forhandling, er 
det vigtigt, at alle ledere er klar til at fortsætte forhandlin-
gerne selv.
Nogen spørger, om ikke det er at lade lederne i stikken, at 
de skal forhandle på egen hånd. Resultaterne viser, at når 
lederne har fået sparring med en ledelseskonsulent, og 
når de efterfølgende kommer til lønforhandling, er det for 
langt de fleste en god oplevelse. Også selv om der ikke altid 
kommer det ønskede løntillæg ud af forhandlingen. Vi kan 
se, at der hvor det er blevet naturligt at holde lønsamtaler 
med nærmeste leder årligt, giver det bedre lønudvikling for 
den enkelte.
Når Lederforeningen indgår lønaftaler, gælder de for 
både medlemmer og ikke-medlemmer af DSR. Derfor er 
ikke-medlemmer som regel også inviteret med til møderne 
inden forhandlingerne. Ikke-medlemmer får ikke tilbud om 
hjælp til de individuelle lønforhandlinger, men har på lige 
vilkår med medlemmer mulighed for at få en individuel 
lønsamtale med deres leder.
Ledelseskonsulenterne klæder medlemmerne på med 
viden om lønninger og træner eventuelt en forhandlings-
situation. Denne tilgang har betydet, at lederne generelt er 
steget i løn det seneste år.

Tallene bekræfter formodningen

Statistikker for ledende sygeplejersker og sundhedsplejer-
sker i kommuner og regioner bekræfter Lederforeningens 
påstand om, at det lykkes at løfte lederne lokalt med indivi-
duelle forhandlinger. Se tallene på siden overfor.

LEDERLØN ER MERE END PENGE
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Det regionale område

Lønnen for ledende sygeplejersker på sygehusene steg 2,3 
procent i perioden fra marts 2015 til marts 2016. I samme 
periode steg de generelle lønninger for sygeplejersker 1,65 
procent. Det vil sige, at de ledende sygeplejersker er steget 

mere på grund af de aftaler, de har aftalt lokalt. Det bekræf-
ter opgørelsen af lokale tillæg som andel af nettolønnen, 
der også har udviklet sig positivt. Der er fra 2015 til 2016 
blevet færre ledende sygeplejersker på sygehusene, men de, 
som fortsat er ansat, har formået at fastholde eller forbedre 
deres lokale tillæg.

Lønudviklingen for ledende sygeplejersker i regioner fra marts 2015 til marts 2016

Netto
*)

Brutto
*)

Lokale tillæg
*)

Lokale tillægs 
andel af løn *)

Marts 2016 42.352 49.563 7.462 17,6%

Marts 2015 41.346 48.426 7.161 17,3%

Netto
*)

Brutto
*)

Lokale tillæg
*)

Lokale tillægs 
andel af løn *)

Marts 2016 40.936 kr. 48.712 kr. 4.856 kr. 11,9%

Marts 2015 39.975 kr. 47.581 kr. 4.604 kr. 11,5%

Det kommunale område

På det kommunale område har ledende sygeplejersker og 
sundhedsplejersker haft en positiv udvikling i lokal tillægs 
andel af nettolønnen. Der er blevet færre ledende sygeple-

jersker især sundhedsplejersker, men de fortsat ansatte har 
formået at holde fast i lokallønsandelene. De aftalte løn-
stigninger på 1,8 procent bliver samlet hævet til 2,3 procent 
pga. god udvikling i lokalløn.

Lønudviklingen for ledende sygeplejersker i kommuner fra marts 2015 til marts 2016

Netto
*)

Brutto
*)

Lokale tillæg
*)

Lokale tillægs 
andel af løn *)

Marts 2016 42.021 kr. 50.248 kr. 5.416 kr. 12,9%

Marts 2015 41.060 kr. 49.124 kr. 4.870 kr. 11,9%

Lønudviklingen for ledende sundhedsplejersker i kommuner fra marts 2015 til marts 2016

Kilde: krl.dk/ Sirka

Lederlønsmodellen

*) gennemsnit 
for ledende 
sygeplejer-
sker på alle 
niveauer



10

Regioner har sparet på lederlønninger 
Selv om der for den enkelte leder er sket en udvikling i 
lønnen fra 2012 til 2015 (tal fra 2016 ikke klar), er det ikke 
ledernes lønninger, der spiser af den samlede lønramme. 
Besparelser og fusioner har bragt antallet af ledere ned, så 
regionerne har sparet 3,7 procent på lederlønninger, mens 
udgiften til basissygeplejersker og radiografer er steget 6,9 
procent. Lederne er i gennemsnit steget 5,9 procent i løn, 
mens sundhedspersonalet generelt kun er steget 4,3 pro-
cent. Til gengæld er lederne blevet ledere for mange flere 
ansatte og har dermed fået større opgaver.

Nye løndata giver bedre forhandling  
Nye løndata giver bedre forhandlingsmuligheder og over-
blik, når medlemmer henvender sig omkring løn. I foråret 
2016 henvendte vi os til alle kommuner og regioner for at få 
detaljerede løndata på alle ledende sygeplejersker. Regio-
nerne valgte at svare, at de ønskede data kun ville give et 
øjebliksbillede og dermed være for svære at vedligeholde. 
De ønskede, at vi fortsætter med at bruge det fælles lønda-
tamatrix, der i forvejen er tilgængeligt og anvendes ved de 
centrale overenskomstforhandlinger. 

Lederforeningen arbejder derfor sammen med forhand-
lingsafdelingen i DSR om at finde en anden vej til at sikre et 
mere nuanceret billede af lederlønningerne på det regiona-
le område inden OK18.
I regionerne har vi bedt om aktindsigt i lederlønninger for 
oversygeplejersker og ledende overlæger, så vi har præcise 
tal at forhandle ud fra, når vi forhandler forhåndsaftaler og 
rådgiver om løngab i forbindelse med lokallønsforhandlin-
ger og individuelle forhandlinger.
Ligeledes har vi lønoversigter for afdelingssygeplejersker, 
afsnitsledere, klinikledere, klinik- og viceklinikchefer, cen-
terchefer på det regionale område.

Blandt kommunerne har to ud af tre kommuner svaret til-
bage med løndata, hvilket forbedrer billedet af de faktuelle 
lønforhold for lederne i kommunerne.
Før forhandlinger af forhåndsaftaler m.m. indhenter vi, 
hvor det er muligt, sammenlignelige løndata fra ledere 
indplaceret organisatorisk på samme niveau i andre forvalt-
ninger og områder end der, hvor vores medlemmer er ansat.
Ældre, sundhed- og omsorgsområderne er ofte store, og der 
er ofte flere ledelseslag i de områder, vi typisk repræsen-
terer. Derfor er det svært at sammenligne løn fra den ene 
kommune til den anden blot ud fra titel.
Med de nye tal kan Lederforeningen bedre rådgive om løn-
niveau, løntrin og tillægsstørrelser ved fx nyansættelse.

Ens løn for ens opgave 
Det er fortsat et problem, at ledende sygeplejersker i hospi-
talernes afdelings- og klinikledelser får væsentligt mindre 
i løn end de ledende overlæger, de er i fællesledelse med. 
Med Lederforeningens lederlønsmodel viser vi, hvordan 
lønnen er summen af uddannelser, erfaring, opgaven 
og særlige mål. Selve opgaven ledelse bør honoreres ens 
blandt sygeplejersker og læger. I modsætning til mange 
arbejdsgivere mener Lederforeningen, at det ikke er godt 
nok, at ledelsestillægget er ens. Det er den samlede løn, der 
skal være mere ligelig.

Præg selv funktionsbeskrivelsen 
Når to afdelinger eller områder fusionerer, eller en ny 
ledelsesstruktur ser dagens lys, er det væsentligt at se på 
stillings- og funktionsbeskrivelsen. Lederforeningen oplever 
ofte, at jobbeskrivelsen kommer til at beskrive det, man ple-
jer at lave. I stedet er det vigtigt, det bliver en jobbeskrivelse 
af den faktiske stilling. Ellers giver den heller ikke anled-
ning til, at forlange bedre løn eller vilkår. 
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OK forude
I 2017 skal der forhandles overenskomster på det private 
område. Ledende sygeplejersker i private virksomheder får 
forhandlet løn sammen med det øvrige private arbejdsmar-
ked. I 2018 følger de offentlige overenskomster for ledere i 
staten, regioner og kommuner. Forberedelserne til OK18 er 
allerede i gang.
Lederforeningen arbejder på, at OK18 på lederområdet bli-
ver anderledes end de tidligere overenskomstforhandlinger.
Ledelse i det offentlige sundhedsvæsen bliver stadig mere 
kompleks, idet der både udføres virksomhedsledelse og fag-
lig ledelse. Den traditionelle tilgang med at opdele ledelse i 
et strategisk, taktisk og operationelt niveau er forældet, da 
alle tre dimensioner er i spil på alle ledelsesniveauer, om 
end vægtningen varierer. En tendens har vist sig, at nogle 
områder, fx kræver en fysisk tilstedeværende leder på an-
dre tidspunkter, end man generelt forventer det. Økonomi 
og drift er blevet mere tidskrævende, ledelse af medarbej-
dere kræver højere faglige specialisering, og tilgangen med 
inddragelse af medarbejdere, patienter og borgere kræver 
et andet ledelsesrum, end da Sundhedskartellets lederove-
renskomst blev skabt. I dag bliver den enkelte leder målt på 
sine individuelle resultater og lederstil i forhold til løn.

Lederforeningen har ved lokale lønforhandlinger i både 
regioner og kommuner formået at samle arbejdsgivere og 
ledere fra andre faggrupper om lederlønsmodellen, hvor 
ledelse og opgavekompleksitet er i fokus.
Hvis succesen med at honorere ledelse før grunduddannel-
se skal lykkes ved OK18, kræver det en ændret tilgang ved 
de centrale overenskomstforhandlinger. Det er vigtigt, at 
lederløn tilgodeses og behandles anderledes en basisover-
enskomster.

Ser man på ledernes lønudvikling, har den heldigvis ikke 
kun fulgt den indplacering, som ellers var tildelt ved de 
centrale overenskomstforhandlinger. Med andre ord har 
den centrale overenskomst hidtil været en hæmmende 
faktor for ledernes lønudvikling. Lederforeningen ønsker, at 
Dansk Sygeplejeråd, Sundhedskartellet og Forhandlingsfæl-
lesskabet ser på det anliggende i forberedelserne til OK18. 
Ved OK18 er det ikke nok at fremsende enkelte krav til le-
deroverenskomsterne i KL og Danske Regioner. Denne gang 
kræver det en anden tilgang med involvering af ledergrup-
per på tværs af faggrupper og –foreninger.

Enigheder
Lederforeningen er kommet til enighed med arbejdsgivere 
på nye områder. Her er nogle eksempler:

Tillæg for alene-ledelse 
Det er lykkedes i 2016 at få forhandlet et tillæg hjem for 
afdelingssygeplejerske alene i delt ledelse i Region Midt-
jylland psykiatri og social. Masser af steder må den leden-
de sygeplejerske trække hele læsset, fordi stillingen som 
overlæge er vakant. I Region Midtjylland psykiatri og social 
står det i forhåndsaftalen, at klinikledelsen skal bestå af 
en afdelingssygeplejerske og en overlæge. Derfor har den 
givet mulighed for at forlange et tillæg, da ledelsen ikke er 
fuldtallig. Det har taget halvandet år at få aftalen i stand 
med Region Midtjylland. Lederforeningen gør lignende krav 
gældende andre steder. Men når der ikke er en klar definiti-
on af ledelsen i forhåndsaftalen, afviser HR generelt at give 
tillæg. Typisk ønsker HR at give et engangsbeløb, når tiden 
alene er overstået.
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Uenigheder
Lederforeningen har generelt et godt samarbejde med ar-
bejdsgiverne, selv om vi i sagens natur altid gerne vil have 
flere penge. 

På trods af godt samarbejde har vi alligevel et stigende 
antal forhandlinger, der ender med fase-forhandlinger. Det 
sker, når lokale parter ikke kan finde en løsning. Så forsøger 
en forhandlingsdelegation fra en højere myndighed at finde 
en løsning. 
Der opstår i stigende grad uenighed med kommunerne 
om deltidsledelse, grundlønsindplacering af nyoprettede 
stillinger og indplacering af overenskomst. Her er nogle 
eksempler:

L6 blev til L10 
Inden for børneområdet ønskede en kommune at oprette 
en stilling som afdelingsleder/ledende sundhedsplejerske 
og fremsendte forslag til Lederforeningen om indplacering 
på løntrin L6 plus en del tillæg. Kommunen havde beskre-
vet ansvar og kompetenceforhold for seks ledelsesniveauer 
ud fra organisationsplanen.  

Umiddelbart kunne man blive enige om lønnens størrel-
se. Til gengæld var Lederforeningen uenig i, at lederen 
skulle indplaceres på løntrin L6 i grundløn. Det hang ikke 
sammen med ledelsesniveauet og funktionsbeskrivelsen. 
Lederforeningen vurderede stillingen til at passe til løntrin 
L10 og meddelte, at man ønskede at køre sagen videre i 
tvistesystemet.
For medlemmet ville månedslønnen være den samme, om 

det hed L6 plus tillæg eller bare L10. Forskellen lå i, at man 
på L10 får en højere procent af lønnen til pension. 
Kommunen tilbød at indplacere lederen på L10 uden 
tillæg og med samme pensionsprocent som L6. Lederfor-
eningen fastholdt sit krav, og der blev sat dato for første 
forhandlingsmøde. Men inden forhandlingsdagen vendte 
kommunen tilbage med accept af kravet om løntrin L10 
og høj pensionsprocent. På L6 er pensionsprocenten 15,18 
procent. På L10 er den 16,83 procent. 
Sagen startede i december 2015 og blev afsluttet i juni 
2016.

Lederstilling eller ej 
En kommune ville i februar 2016 oprette en ny stilling og 
indplacere medlemmet på overenskomsten for basissyge-
plejerske. Kommunen mente ikke, der var ledelse i stillin-
gen.

Men ud fra medlemmets egne oplysninger om de daglige 
opgaver, forventninger og funktionsbeskrivelsen, var det 
tydeligt for Lederforeningen, at der var tale om en lederstil-
ling. Sagen kørte fortsat i efteråret 2016. Hvis ikke kommu-
nen og Lederforeningen når til enighed, må den køre videre 
i systemet som en tvist.

Ville ansætte leder som basissygeplejerske 
En privat organisation oprettede fire stillinger, hvor de to 
blev besat med sygeplejersker. Virksomheden er omfattet af 
overenskomsten mellem Kommunernes Landsforening og 
Sundhedskartellet, som Lederforeningen og Dansk Sygeple-
jeråd er en del af.

Arbejdsgiveren og Lederforeningen var umiddelbart enige 
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om lønnens størrelse, men arbejdsgiveren ville fastholde 
sygeplejerskerne på basisoverenskomst på trods af, at den 
havde sendt en beskrivelse af funktionerne netop som 
leder. Arbejdsgiveren mente, at stillingerne måtte høre 
under basissygeplejerskernes vilkår for selvtilrettelæggel-
se, men ville give et væsentligt tillæg for funktionen som 
leder.
På første møde blev arbejdsgiver enig med Lederforenin-
gen om, at stillingerne hørte til på lederoverenskomsten. 
Lederforeningen var ellers klar til at køre sagen videre 
som en tvist, hvis ikke tingene faldt ordentligt på plads. 
Sagen startede i maj og sluttede i september 2016.
   

Lederne af sundhedsplatformen  

fik overabejdsbetaling 
Region Sjællands og Hovedstadens nye IT-system Sund-
hedsplatformen blev startet op på to hospitaler hen over 
pinsen i maj 2016. Lederne var blevet bedt om at møde 
frivilligt op på deres arbejdsplads for at sikre, at alt gik 
som det skulle i overførsel og konvertering af data. En 
leder henvendte sig til Lederforeningen for at høre, om 
det var rigtigt, at arbejdsgiveren kunne kræve dette uden 
særlig honorering.

Lederforeningen henvendte sig straks til direktionen, der 
gentog forklaringen om, at ledere skulle kunne tåle mer-
arbejde, idet de var på ukontrolleret arbejdstid. Lederfor-
eningen argumenterede med, at dette var en inddragelse 
af weekend og aften og for nogle også nat. Forhandlingen 
landede på, at lederne skulle have 750 kr. pr. time for det 
ekstra arbejde.

Lederforeningen  
påvirker vilkårene 
Lederforeningen arbejder med at sikre bedre vilkår for 
ledende sygeplejersker. Her er et eksempel fra 2016:

Kommune inddrog Lederforeningen tidligt 
En kommune i Jylland skulle i 2016 omstrukturere på alle 
niveauer i medarbejdergruppen. Under forberedelserne 
inddrog kommunen meget tidligt samtlige organisationer 
for at drage nytte af deres erfaringer. Kommunen fulgte 
Lederforeningens råd om at inddrage ledelsesgruppen 
tidligt, så den fik indflydelse og ejerskab til processen. 
Lederforeningen bidrog også med sin erfaring med gennem 
processen og afholdt møder før, under og efter omstruktu-
reringen.

Når en arbejdsgiver inddrager organisationerne, er konse-
kvensen ofte, at omstruktureringen foregår på en ordentlig 
og rolig måde. Ledere og medarbejdere føler sig hørt og 
føler et medejerskab, så beslutninger og prioriteringer giver 
mening. Det giver bedre samarbejdskultur, arbejdsmiljø 
og mulighed for en grundig debat om sammenhængen 
mellem opgaver og lønnen. Det afstemmer forventninger til 
løn, ansvars- og kompetenceområde på forhånd, i stedet for 
først at tale løn og vilkår, når alt andet er besluttet.
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LEDERLIVSUNDERSØGELSE
I efteråret 2015 gennemførte Lederforeningen i samar-
bejde med DSR’s professions- og analyseafdelinger en 
undersøgelse af ledernes lederliv også kaldet lederlivsun-
dersøgelsen.
Undersøgelsens formål var at blive klogere på ledende sy-
geplejerskers arbejdsmiljø og de elementer, der spiller ind 
i forhold til det gode lederliv herunder ledelsesrummets 
betydning for ledende sygeplejerskers arbejdsmiljø.
Alle Lederforeningens medlemmer blev inviteret til at 
deltage i undersøgelsen og 39 procent svarede, hvilket er 
højt i forhold til denne type undersøgelser. Resultatet førte 
til i alt fire analyser.

I grove træk viser undersøgelsen, at ledende sygeplejer-
sker er tilfredse med deres lederliv. Men de oplever sig 

pressede, og mange ønsker sig bedre inddraget og infor-
meret af deres egne ledere og arbejdsgivere.
Undersøgelsen viser også, at ledere med ledere under 
sig generelt har et bedre psykisk arbejdsmiljø end ledere 
uden ledere under sig. På samme måde har ledere med 
høj anciennitet et bedre psykisk arbejdsmiljø end ledere 
med lav anciennitet.
Resultaterne af undersøgelsen er samlet i en publikation, 
hvor der også er citater fra ledere, kommentarer fra Leder-
foreningen og spørgsmål til refleksion for ledere. 

Læs mere på 

www.dsr.dk/lederforeningen/lederliv
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Undersøgelsen fremadrettet

Lederlivsundersøgelsen skal medvirke til at skabe dialog 
med arbejdsgiver i forhold til at forbedre vilkårene for 
lederne i sundhedsvæsenet. Undersøgelsen bekræfter 
Lederforeningen i, at oprettelsen af netværk og mentorord-
ning kan være med til at styrke forbindelser til andre ledere, 
hvilket fører til bedre psykisk arbejdsmiljø.
Resultaterne skal også bruges til at støtte op om en kultur 
blandt ledere, hvor vi i fællesskab tager ansvar for det gode 
lederliv og medvirker til ledelse på et højt fagligt niveau til 
gavn for sundhedsvæsenet.

Analyser på baggrund af 

lederlivsundersøgelsen

1. Ledernes psykiske arbejdsmiljø målt på en lang  
 række arbejdsmiljødimensioner 

2. Sammenhængen mellem ledelsesrum og leder 
 nes psykiske arbejdsmiljø 

3. Ledende sygeplejerskers jobtilfredshed 

4. Udvikling i ledernes psykiske arbejdsmiljø fra  
 2012 til 2015 (Lederlivsundersøgelsen kombine 
 ret med resultater af SATH-undersøgelsen i 2012)

Analyser på baggrund af  

lederlivsundersøgelsen

1. Ledernes psykiske arbejdsmiljø målt på en  
 lang række arbejdsmiljødimensioner 

2. Sammenhængen mellem ledelsesrum og  
 ledernes psykiske arbejdsmiljø 

3. Ledende sygeplejerskers jobtilfredshed 

4. Udvikling i ledernes psykiske arbejdsmiljø  
 fra 2012 til 2015 (Lederlivsundersøgelsen  
 kombineret med resultater af SATH-under 
 søgelsen i 2012)
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MENTORORDNING I NY FORM
Lederforeningens mentorordning startede i september 
2015 som et projekt i samarbejde med Dansk Sygeplejeråds 
organisationsafdeling. Her blev de første 20 mentorpar 
matchet, som nu har kørt parløb i mere end et år, og tilbage-
meldingerne har været overraskende positive.
Mentorordningen har flere formål. Dels at klæde nye ledere 
på. Dels at højne niveauet af ledelse i sundhedsvæsenet 
samt påvirke ledelseskulturen. At indgå i mentorordningen 
betyder udvikling for begge parter.
Som mentor er det en gevinst at blive udfordret på sin måde 
at lede på. At få spurgt ind til begrundelsen bag sine hand-
linger giver anledning til refleksion. Som mentee har det 

stor værdi at sparre om udfordringerne som ny leder med 
en, der kan lytte fordomsfrit. 
Flere ledende sygeplejersker har tidligere haft mentorer 
fra egen organisation. Fordelen med Lederforeningens 
mentorordningen er, at mentee møder en meget erfaren 
leder, som han eller hun ikke kender i forvejen. Idet de ikke 
kender hinandens organisationer opstår der lynhurtigt det 
fortrolige rum, der kan åbne for nye, friske vinkler på udfor-
dringerne som leder.
Mentorparrene har typisk kommunikeret ved at tale sam-
men ved møder, over telefonen eller skype. 

Lederforeningen tilbyder medlemmer karrieresamtaler 
over telefonen. Man  booker selv tidspunktet via hjem-
mesiden. Samtalen varer en halv time og foregår med en 
ledelseskonsulent. 

Karriere- og uddannelsessamtalerne begyndte i sommeren 
2015 som et pilotprojekt i samarbejde med Din Sundheds-
faglige A-kasse og alle Dansk Sygeplejeråds kredse. I det 
første år gennemførte parterne 117 karriere- og uddannel-

sessamtaler i alt. Lederforeningen gennemførte 13 karrie-
resamtaler.

Flere typer henvendelser 
Nogle henvender sig omkring uddannelse. Det er både 
ledere, der ønsker uddannelse, og menige sygeplejersker, 
der ønsker at blive ledere. Nogle spørger om økonomi i 
forbindelse med uddannelse eller til forskellen på diplom-, 
master-, kandidatuddannelser og ph.d.-studier. 

KARRIERESAMTALER

Lederforeningens konsulenter og formandskab tilbyder 
ledersparring over telefonen. Alle ledelseskonsulenter, 
formand og næstformand er selv tidligere ledende sygeple-
jersker. Derfor har de masser af erfaring at trække på. 
Når medlemmer henvender sig for at få sparrig, drejer det 
sig ofte om, at lederens ressourcer ikke svarer til de stillede 

krav. Tendensen er, at der stilles større krav til lederens 
rolle og opgaver. Det fører til stress og følelse af utilstræk-
kelighed hos den enkelte leder.
Det var årsagen til, at Lederforeningen ved flere lejligheder 
har lavet arrangementer og gjort opmærksom på vigtighe-
den af at kunne  lede opad.

LEDERSPARRING



LEDERFORENINGEN 2016   17

For at blive mentee 
For at blive mentee skal 
man blot være åben for at 
tage imod en mentor. 

For at blive mentor 
For at blive mentor skal 
man have været leder i 
mindst fem år.

Men medlemmer henvender sig også med andre relevante 
formål. Der er ledere, der har de rigtige uddannelser, men 
har brug for at drøfte, hvordan de fremmer deres karriere 
til næste niveau eller i en anden retning.                            
Andre overvejer at søge en stilling, hvor de vil blive ledere 
for deres nuværende kollegaer. Hvordan omstiller man sig 
og forlader kollegafællesskabet, hvilke konflikter kan det 
skabe? De søger sparring på hele omstillingsprocessen ved 
at bevæge sig fra drift til strategisk ledelsesniveau.

Karrieresamtaler  

fremover

Siden 1. juli 2016 er samtalerne et fast tilbud til 
medlemmer. Booking af samtaler foregår på 
hjemmesiden www.dsr.dk/lederforenin-
gen/karrieresamtale

Mentorordningen fremover

Der har foreløbigt været en overvægt af men-
torer, der har meldt sig, så nye ledere kan blive 
koblet med en mentor med kort varsel. 
Meningen er, at mentorordningen fortsætter med 
løbende kobling af mentorer og mentees. Se korpset af 
mentorer, og læs mere om ordningen på dsr.dk/leder-
foreningen/mentor

Kom i gang med ledersparring

Den telefoniske ledersparring kan være særligt nyttig, hvis der 
akut opstår en udfordring fx egen ledelse, medarbejdere eller en 
udfordring af ledelsesrummet. Mentorordningen og ledernet-
værkene er andre gode steder at sparre om ledelse. 
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NETVÆRK

Vi har et stort ønske i Lederforeningen om at påvirke ledel-
seskulturen i sundhedsvæsenet. Lederlivsundersøgelsen 
viser, at ledere med lav anciennitet har et dårligere psykisk 
arbejdsmiljø end ledere med høj anciennitet. Dette kan 
blandt andet skyldes et begrænset netværk blandt ledere.
Vi mener, det kan give stor værdi at deltage i et professi-
onelt netværk. Erfaringer viser, at ledere bliver dygtigere 
og får flere karrieremuligheder, når de danner netværk og 
udveksler erfaringer. 
Det var en af årsagerne til, at Lederforeningens bestyrelse 
besluttede at understøtte dannelsen af netværk for ledende 
sygeplejersker i Danmark. Planlægningen af kick-off-mø-
derne er sket i et samarbejde mellem to ledende sygeplejer-
sker fra Syddanmark og medarbejdere i Lederforeningen.
Ledere ved bedst, hvad der er godt for dem. Derfor har det i 
dannelsen været helt frit, hvad indholdet af netværket skul-
le handle om. Oplagt kan det være et frirum for sparring, er-
faringsudveksling og støtte blandt en særlig gruppe ledere.

Lederforeningen har i 2016 planlagt kick-off-møder i alle 
regioner. Møderne har udviklet sig vidt forskelligt, idet 
udgangspunkt er de fremmødtes behov. Der er dannet net-

værksgrupper ved alle møderne. Målet er at danne mindst 
20 netværk i hele landet. 

Stort ønske om networking og engagement

De møder som har været afholdt har været præget af et 
mærkbart ønske om at få gang i et netværk og byde ind med 
erfaring og modtage inspiration fra andre. 
Arrangørerne havde på forhånd valgt, at lade deltagerne 
på kick-off-møderne diskutere mulige typer af netværk. Det 
viste sig ved første møde i Syddanmark at være overflødigt. 
Samtlige deltageres ønske var, at etablere ledernetværk på 
tværs af hierarki – speciale - arbejdsplads – geografi (dog 
ikke over 1 times transport). Det vigtige var muligheden for 
at drøfte ledelse ud fra forskellige udfordringer og perspek-
tiver. På mødet i Hovedstaden var der delte holdninger og 
ønsker til sammensætningen af en netværksgruppe. På 
trods af det blev der dannet netværksgrupper ud fra mang-
foldighed og ikke på tema.

Læs mere om Lederforeningens netværk på 
dsr.dk/lederforeningen/netværk

Billedet herunder: Ledende sygeplejersker i netværk dannet oktober 2016 ved arrangement i Silkeborg.
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Netværksmøder i 2016

• Syddanmark, 15. april
• Hovedstaden, 1. juli 
• Midtjylland, 4. oktober 
• Nordjylland, 5. oktober
• Sjælland, 8. november

Lederforeningens mål med at understøtte netværk for 
ledende sygeplejersker er at klæde lederne på til at løfte 
ledelsesfunktionens opgaver og varetage det særlige an-
svar ift. at sikre høj ledelseskvalitet i sundhedsvæsenet.

”Inden jeg blev en del af et netværk, havde jeg slet 
ikke overvejet den værdi det kunne have for mig. 
Men efter at have været en del af et netværk det 
sidste år, har jeg fundet ud af at jeg ikke står alene 
med de svære ting og at jeg altid kan række ud efter 
hjælp, hvis jeg behøver det. Nogle gange kræver en 
fastlåst situation bare, at man får vendt det med 
andre i netværket – og så viser der sig pludseligt nye 
veje man kan gå”.

Citat, netværksdeltager

Netværk i tal

• Antal netværk: 7
• Antal deltagere: 15-25 pr. møde

Netværk fremover
Har du lyst til at danne et netværk, så er det muligt. Det er også muligt at tilmelde sig et eksisterende 
netværk.

Få vejledning til at komme i gang ved at skrive til næstformand Jeanette Palmer på jkp@dsr.dk.
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Leder-TR står for ledertillidsrepræsentant, og rollen som 
sådan er løbende vigtig at definere og udvikle. Koblingen 
mellem både at være leder og TR kræver forklaring for 
mange. For at styrke arbejdet har Lederforeningen nedsat 
en leder-TR-taskforce, der holder tæt kontakt til de respekti-
ve leder-TR. I oktober 2016 er der 25 leder-TR på landsplan.
To gange årligt afholder Lederforeningen et leder-TR-døgn. 
Her lærer de hinanden at kende og bringer hver især deres 
udfordringer i spil til fælles drøftelse. Der er hver gang en 
oplægsholder, der tager aktuelle problematikker op om 
ledelse eller rollen som leder-TR.

Lederforeningen arbejder på at udarbejde vilkårsaftale for 
funktionen som leder-TR. Dette arbejde sker i samarbej-
de med den lokale arbejdsgiver og leder-TR. Aftalen skal 

indeholde krav og forventninger til arbejde og samarbejde, 
men også fastholde en forståelse og tryghed i rollen som 
leder-TR. 

Leder-TR fremover

Lederforeningen ønsker at fastholde de rekrutterede le-
der-TR via simpel service, opfølgning og kvalitet, for dermed 
også at gøde rekrutteringen af nye leder TR. Fastholdelse er 
nødvendig for, at nå målet om en leder-TR for hvert relevant 
ledelseslag på landsplan, regionalt og kommunalt.

Læs mere om leder-TR på 
dsr.dk/lederforeningen/ledertr

LEDERTILLIDSREPRÆSENTANTER
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FOKUSOMRÅDER OG PROJEKTER
Ny strategi for bæredygtig sundhedsfaglig 

ledelse

DSR har taget initiativ til at udvikle strategi for fremtidens 
sundhedsfaglige ledelse. Den skal være sammenhængende, 
langsigtet, have fokus på sundhed og tage udgangspunkt 
i begrebet bæredygtighed. DSR har indgået et strategisk 
partnerskab med professor Steen Hildebrandt, som er en af 
fortalerne for bæredygtighed i Danmark. 
Lederforeningen er med i dette, og arbejdet starter 31. 
oktober 2016 med et ledelseslaboratorium, hvor Steen 
Hildebrandt, sygeplejefaglige ledere, forskere og ledere 
fra private virksomheder vil deltage. Ledelseslaboratoriets 
formål er at nytænke og eksperimentere med begreber om-
kring ledelse i sundhedsvæsenet, udvikle bud på scenarier 
og pejlemærker. 

Wicked problems

Lederforeningen har indledt et arbejde sammen med en 
række ledende sygeplejersker om at finde svaret på hvorfor 
faglig ledelse er vigtigt. Men i stedet for at blive fagfana-
tiske, eller ekskluderende besluttede vi os for at gribe det 
an med en ny vinkel – vi vil undersøge hvad der giver gode 
resultater på plejecentre og hvad det har krævet af lederen i 
en wicked problem kontekst.
Et Wicked problem er i sin rene form et uløseligt problem; 
hver gang et problem/udfordring er løst, har det skabt 
mindst et nyt problem. For selv om ledelse af medarbejdere 
og pleje og omsorg af beboere lykkes hver dag – er det på 
trods af det uløselige at skabe hjem og arbejdsplads samme 
sted.
Vi har afholdt fire fyraftensmøder rundt omkring i landet 
– og vi har på nuværende tidspunkt en masse gode eksem-
pler på den komplekse verden en plejecenterleder skal begå 
sig i. Den videre proces er at få de indsamlede data beskre-
vet som eksemplariske eksempler og lave en spørgeske-
maundersøgelse som sendes ud til alle plejecenterledere i 
Danmark
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FAGKONGRES 2016
Temaet for Fagkongres 2016 var ledelse på tværs. Sund-
hedsvæsenet bliver mere specialiseret og komplekst, og le-
dere oplever at skulle lede på tværs. På tværs af faggrupper, 
afdelinger og overgang fra en sektor til en anden.  Ledere 
skal kunne udøve ledelse på mange niveauer inklusiv ledel-
se for medarbejdere, man ikke er leder for. Der er behov for 
at lede opad, nedad, til siden, indad og udad.
Programmet var alsidigt med oplæg af populære navne 
som Steen Hildebrandt, Søren Schultz Hansen, Anders 

Seneca og Ove Kaj Pedersen og mindre kendte navne som 
Annette Klausen Bengtson, som havde et meget inspire-
rende oplæg om at lede op ad, og Tommy Krabbe med et 
anderledes og humoristisk oplæg om at skabe fællesskab i 
forskellighed.

I 2017 er Fagkongressen den 9. maj.

Antal deltagere  Evaluering 1-10 Sted

2012  113 Ej målt Middelfart

2014 232 Ej målt Hotel Koldingfjord

2015 296 9,1 Hotel Koldingfjord

2016 408 9,4 Hotel Koldingfjord
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LEDERDAG OG GENERALFORSAMLING 2015

Antal delegerede Sted

2011 43 Bispebjerg Hospital, København

2012 29 Ledernes Kursuscenter, Odense

2013 25 Center for Ledelse, København

2014 113 Center for Ledelse, København

2015 149 First Hotel Høje Taastrup

2016 Quality Hotel, Høje Taastrup

Lederdag og generalforsamling 2015 var anden gang vi 
forsøgte os med sandwichmodellen, en generelforsamling 
med oplæg/underholdning både før og efter. Et tiltag vi har 
lavet for at få flere til at komme til generalforsamlingen. 
Der var dog denne gang en del utilfredshed med selve 
generalforsamlingen, hvor kvaliteten blev vurderet alt for 
lav (5,2 på en skala fra 1 til 10). Bl.a. blev det kritiseret at 
regnskabet blev gennemgået for overfladisk og spørgsmål 
ikke blev besvaret godt nok, og at årsberetningen var meget 

overfladisk og at der manglede flere detaljer om det for-
gangne års aktiviteter samt et fremtidsperspektiv for 2016.
Denne kritik har vi taget til os, bl.a. som det forhåbentlig 
kan ses af denne årsberetningen, som vi i højere grad har 
lavet mere traditionel med en beskrivelse af årets aktivite-
ter, og vi har arbejdet med at få mere kvalitet i afviklingen 
af selve generalforsamlingen. Evalueringen af GF 2016 vil 
vise om vi har haft succes.

Billedet herover: Oplæg ved Mads Qwist til Lederdag 2015 Foto: Lederforeningen
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RELATIONER

Hovedbestyrelsen

Lederne og dermed Lederforeningen er repræsenteret 
i DSR´s hovedbestyrelse med formanden for Lederfor-
eningen. Dermed er der en stemme fra lederne, når ho-
vedbestyrelsen træffer beslutninger og sætter retning 
for Dansk Sygeplejeråd.

De fem lokale kredse

Lederforeningen drager stor værdi af samarbejdet med 
DSR’s kredse. Her er nogle eksempler:

Basisopslag for lederstilling
Lederforeningen blev opmærksom på en stillingsan-
nonce, hvor et hospital søgte en sygeplejerske med sær-
ligt ansvar for ledelse. Med et hurtigt opkald og et godt 
samarbejde med DSR-kredsen, gjorde Lederforeningen 
hospitalets ledelse opmærksom på, at den måtte vælge, 
om den søgte en sygeplejerske eller en ledende syge-
plejerske. Hospitalet ændrede derfor annoncen, at man 
søgte en sygeplejerske. 

Fik bygget bro til DSR’s FTR 
På et hospital var der opstået en anspændt situation, 
hvor lederne og DSR’s fællestillidsrepræsentant ikke 
kunne tale sammen og faktisk undgik hinanden. Leder-
ne oplevede at blive bidt i haserne og var generelt trætte 
af DSR. Kredsen inviterede derfor Lederforeningens 

repræsentant til et fælles møde med fællestillidsrepræ-
sentanten og andre tillidsrepræsentanter. Der blev talt 
om tillidsrepræsentantens opgave med at skabe ro på 
arbejdspladsen, og alle parter fik en større forståelse for 
hinandens roller og opgaver. 

Vurderer om stilling er en lederstilling 
I 2016 har der været flere sager, hvor der har været 
uenighed mellem arbejdsgiver og Lederforeningen, om 
en stilling var en leder- eller basisstilling. Der har været 
sager, hvor en DSR-kreds har vurderet, at en stilling er 
en lederstilling, og har sendt den videre til Lederfor-
eningen. Modsat har Lederforeningen også vurderet 
stillinger til ikke at indeholde ledelse og dermed høre 
til basisoverenskomsten. I denne type tilfælde afklarer 
Lederforeningen og den respektive DSR-kreds, hvem 
der fortsætter sagen. 

Samarbejde skaber resultater

Her er tre eksempler på samarbejde med DSR’s kredse:

Basisopslag for lederstilling
Lederforeningen blev opmærksom på en stillingsannonce, 
hvor et hospital søgte en sygeplejersker med særligt ansvar 
for ledelse. Med et hurtigt opkald og et godt samarbejde 
med DSR-kredsen gjorde Lederforeningen hospitalets 
ledelse opmærksom på, at den måtte vælge, om den søgte 
en sygeplejerske eller en ledende sygeplejerske. Hospitalet 
ændrede derfor annoncen til, at man søgte en sygeplejer-
ske.
   
Fik bygget bro til DSR’s FTR
På et hospital var der opstået en anspændt situation, hvor 
lederne og DSR’s fællestillidsrepræsentant ikke kunne tale 
sammen og faktisk undgik hinanden. Lederne oplevede at 

blive bidt i haserne og var generelt trætte af DSR. Kredsen 
inviterede derfor Lederforeningens repræsentant til et fæl-
les møde med fællestillidsrepræsentanten og andre tillids-
repræsentanter. Der blev talt om tillidsrepræsentantens 
opgave med at skabe ro på arbejdspladsen, og alle parter 
fik en større forståelse for hinandens roller og opgaver. 

Vurderer om stilling er en lederstilling
I 2016 har der været flere sager, hvor der har været 
uenighed mellem arbejdsgiver og Lederforeningen, om 
en stilling var en leder- eller basisstilling. Der har været 
sager, hvor en DSR-kreds har vurderet, at en stilling er en 
lederstilling, og har sendt den videre til Lederforeningen. 
Modsat har Lederforeningen også vurderet stillinger til 
ikke at indeholde ledelse og dermed høre til basisoverens-
komsten. I denne type tilfælde afklarer Lederforeningen og 
den respektive DSR-kreds, hvem der fortsætter sagen. 

Hovedbestyrelsen i DSR

Lederne er repræsenteret i DSR’s hovedbestyrelse med 
formanden for Lederforeningen. Dermed har lederne en 
stemme, når hovedbestyrelsen træffer beslutninger og 
sætter retning for Dansk Sygeplejeråd.  
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Lederforeningen tænker i relationer. Det handler 
også om at bevæge sig i de relevante fora, fx:
• FTF’s lederråd
• Folkemødet på Bornholm
• Væksthus for Ledelse
• Seniorsammenslutningen
• Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker
• Din Sundhedsfaglige A-kasse
• Dansk Sygeplejeråds afdelinger

Udvikling af DSR

Kongressen vedtog, at der skal gennemføres et or-
ganisationsudviklingsprojekt. Organisationen søger 
medlemmernes input til at blive mere bæredygtig, 
robust, værdiskabende, demokratisk, slagkraftig, 
samarbejdende og dagsordensættende. Alle enheder 
i organisationen deltager i dette reformeringsarbej-
de. Produktet skal på en ekstraordinær kongres 22. 
juni 2017.
Lederforeningen inddrager i første omgang med-
lemmerne på generalforsamlingen i oktober og på 
seminar med bestyrelsen, leder-TR og ledelseskonsu-
lenterne i november. Det vil gentage sig på med-
lemsmøder i 2017.

Kongressen i DSR

Kongressen i Dansk Sygeplejeråd fandt sted i maj 
2016, hvor forsamlingen brugte en halv dag på at 
diskutere ledelse, vilkår for ledere, ledelsesrum og 
ledelsens påvirkning af medarbejdere. Forud for 
debatten uddelte Lederforeningen papirhatte til 
samtlige deltagere. Hattene repræsenterede leder-
nes forskellige roller, og den efterfølgende debat 
om ledelse og lederne var særdeles konstruktiv. 
Kongresdeltagerne fik også den lille flyer Leder-
foreningen er for at vise facetterne af foreningens 
arbejde. Lederforeningen stillede to forslag, hvor 
det ene blev nedstemt og det andet trukket under 
henvisning til kongressens beslutning om et organi-
sationsudviklingsprojekt. 
Lederforeningen havde også lavet en tropeø, hvor 
alle kongresdelegerede kunne komme med forslag 
til hvordan ledere, medarbejdere og DSR kunne bi-
drage til det gode arbejdsmiljø på arbejdspladserne

Lederforeningens kongresforslag
1. Kongressen fastsætter et honorar til Leder-

foreningens formandskab, som er tilsvarende 
kredsformandskabernes honorar. Ændringen 
træder i kraft ved førstkommende nyvalg.Leder-
foreningens formandskab har samme politiske 
opgaveportefølje som kredsformandsskaberne, 
og dækker endvidere interessevaretagelsen 
af medlemmer i hele landet.Der er således 
belæg for, at Lederforeningens formandskab 
honoreres tilsvarene kredsformandskaberne. 
Nedstemt af kongressen. 

2. Dansk Sygeplejeråds vedtægter ændres således, 
at Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd er 
repræsenteret ved formand og næstformand i 
Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse. Ændrin-
gen træder i kraft først muligt efter kongres 
2016. For demokratiet i Dansk Sygeplejeråd er 
det afgørende at Lederforeningen er repræ-
senteret på lige fod med kredsene i hovedbe-
styrelsen og derfor får ligeværdig mulighed for 
at repræsentere de ledende sygeplejersker i 
hovedbestyrelsen. Trukket i forventning om, at 
problemstillingen tages med i organisationsud-
viklingsprojektet.
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MEDIER

Hjemmeside

Lederforeningens hjemmeside dsr.dk/lederforeningen kom 
i nye klæder i januar 2016. Til de teknisk interesserede blev 
Sitecore-platformen erstattet af Drupal. 
Den nye hjemmeside er responsiv. Det vil sige, at den tilpas-
ser sig den skærm, brugeren har. Om det er en computer-
skærm, tablet eller mobil. 

De mest besøgte sider:

1. Hvad skal jeg have i løn?
2. Forsiden 
3. Fagkongres 2016
4. Løn og kontrakt
5. Find din konsulent
6. Overenskomst for ledere
7. Forhåndsaftaler
8. Program for Fagkongres 2016
9. Lederdag og generalforsamling 2016
10. Nyhed: Beskyttelse af leder-TR virker

Kilde: Google Analytics

Forkant

Lederforeningens magasin Forkant udkommer fire 
gange årligt og bliver lavet i samarbejde med bureauet 
New Tales i Aarhus. Hvert nummer sætter fokus på 
aktuelle emner for ledere i sundhedsvæsenet. 
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Sociale medier

Lederforeningen er på Facebook, hvor 375 personer synes godt 
om siden.  På Twitter anbefaler vi, at du følger @IreneHessel-
berg og @JkpPalmer. LinkedIn er til stadig overvejelse. Idet 
Lederforeningen deler domaæne med Dansk Sygeplejeråd, er 
det ikke muligt at lave en egen side, men blot en gruppe.
Herunder ses det opslag fra Lederforeningen på Facebook med 
størst udbredelse.
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HVEM ER HVEM I LEDERFORENINGEN?
Medlemmer

Lederforeningen består af 4306 ledende medlemmer. 
Opgjort den 1. oktober 2016 er det 48 færre end året før. Set 
i lyset af, at der er blevet 175 færre lederstillinger, er opbak-

ningen til Lederforeningen steget. Oversigten herunder 
viser, hvor medlemmerne arbejder:

Antal 
ansættelsesmyn-

digheder

Antal
arbejdspladser

Antal 
medlemmer

Sygehuse, off. somatiske 25 70 1706

Hospicer, offentl. 2 2 4

Psykiatri, regionalt 7 124 382

Øvrige regionale 11 35 74

Kommunale  
(plejehjem, hjemmepleje, bosteder, visita-

tion, sundhedspleje, socialpsykiatri mv.)

113 880 1674

Statslige 29 61 84

Sygehuse, private 13 18 32

Hospicer, private 15 15 35

Øvrige private 104 170 251

Ukendt sted 64 64 64

Højeste stemme-%

23,84 procent af 
medlemmerne stemte, 
da Lederforeningen 
valgte formandskab og 
bestyrelse i november 
2015. Dette var højeste 
stemmeprocent blandt 
DSR’s enheder.

 

Marianne Savkov
Plejecenterleder
Best.medl., Nordjylland

Jeanette Krogh Palmer 
Næstformand

Irene Hesselberg 
Formand

Helle Lauridsen
Oversygeplejerske
Best. medl., Hovedstaden

Anni Wehrmann Pedersen
Afsnitsledende sygeplejerske
Best.medl., Nordjylland

Maiken Ruders
Oversygeplejerske
Best.medl., Sjælland

Valgte medlemmer

Lederforeningens politisk valgte består af en formand, en næstformand og to bestyrelsesmedlemmer fra hver region.
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Sekretariat

Ledelseskonsulenter

Lederforeningen dækker hele landet, og alle medlemmer er tilknyttet en ledelseskonsulent i forhold til, hvor de arbejder. 
Se herunder, hvem der er tilknyttet hvilket område. Ledere ansat i staten forhandles i et samarbejde DSR.

Mette Signe Otkjær
Afsnitsledende sygeplejerske
Best.medl., Sjælland

Britta Nielsen
Afdelingssygeplejerske
Best.medl., Syddanmark

Hanne Friis Clausen
Plejecenterleder
Best.medl., Syddanmark

Bodil Overgaard Akselsen
Oversygeplejerske
Best.medl., Midtjylland

Maria Brinck Krog
Oversygeplejerske
Best.medl., Midtjylland

Tina Berg Tolbod
Afsnitsledende sygeplejerske
Best.medl., Nordjylland

Lotte Simonsen
Ledelseskonsulent
Nogle kommuner og hospitaler i Ho-
vedst. Psyk. i Hovedst. og Sjælland

Bente Vingum
Ledelseskonsulent
Kommuner og privat, Sjælland

Marianne Lissau
Ledelseskonsulent
Nogle kommuner og al privat i Midtjyl-
land, alle kommuner og nogle private i  
Syddanmark

Olav Øfverlind Pedersen
Ledelseskonsulent
Alle kommuner og al privat i Nordjyl-
land, nogle kommuner og al privat i 
Midtjylland

Ann-Katrine Kristensen
Ledelseskonsulent
Nogle kommuner i Hovedstaden

Bodil Sørensen
Ledelseskonsulent
Alle sygehuse, psykiatri og hospicer i 
Nordjylland og Syddanmark

Birgitte Hastrup
Ledelseskonsulent
Alle sygehuse i Sjælland og nogle i Hovedstaden. 
Nogle kommuner og al privat i Hovedstaden

Corinna Roost
Ledelseskonsulent
Nogle sygehuse og hospicer og al psykia-
tri i Midtjylland

Jonna Søegaard
Chef for Lederforeningen

Heike Penzien
Politisk chefkonsulent

Birgitte Mann
Sekretariatsmedarbejder

Kristian Fristed Eskildsen
Kommunikationsansvarlig
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NOTER
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Når du nu har taget noter, så del gerne dine tanker med Lederforeningen på www.dsr.dk/lederforeningen/debat
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