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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 

Den 1. marts 2022 
kl. 10.00-16.00 
Kvæsthuset 

   
 
 

FORMALIA 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Bilag 

• Referat af bestyrelsesmøde 8. - 9.02.2022 
 
 

AKTUELT 

 
Punkt 3. Punkter på HB mødet (15 min) 
Bestyrelsen har fået tilsendt et link hvor de kan tilgå HB dagsorden og bilag. 
Irene og Marie gennemgår relevante punkter på HB dagsordenen ifht en eventuelt stillingstagen 
fra bestyrelsen. 
Bilag 

• samlet_materiale_til_hb-moede_d_2-3_marts_2022.pdf (dsr.dk) 
 
Punkt 4. Aktuelt fra bestyrelsen (15 min) 
Bestyrelsesmedlemmerne bringer aktuelle emner op som vil være relevant for bestyrelsen hhv 
at være orienteret om eller at reagere på. Sagerne kan danne grundlag for fremtidige punkter 
på bestyrelsesmøder. Bestyrelsen opfordres til at overveje og indsende relevante punkter til 
Ledelsesgruppen inden mødet.  
 
Punkt 5. Aktuelt fra formandskab (15 min) 
Formandsskabet kommer med eventuelt supplement til ledelsesrapport (udsendes kort før 
mødet). 
Bestyrelsesmedlemmer kan stille uddybende spørgsmål eller komme med kommentarer til 
ledelsesrapporten. 
 
Punkt 6. Aktuelt fra chef fra sekretariatet (5 min) 
Chef for Lederforeningen beretter om aktuelle relevante sager fra sekretariatet. 
 
Punkt 7. Økonomi 
Gennemgang af Regnskab 2021 + budget 2022 
Bilag 

• Regnskab 2021 & Budget 2022 
  

https://dsr.dk/system/files/ofa/3092/samlet_materiale_til_hb-moede_d_2-3_marts_2022.pdf
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AKTUELT POLITISK TEMA 

 
Punkt 8. Drøftelse af aktuel(le) politiske tema(er) 
 
Daglig ledelse annoncerer tema samtidig med at ledelsesberetningen udsendes. 
 
Bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at melde ind med temaer som ønskes drøftet. Ønsker til 
temaer indsendes til daglig ledelse. 
 
 

SAGER TIL BESLUTNING 

 
Punkt 9. Rammesatte politiske projekter til behandling i bestyrelsen i 2022 
 
Bestyrelsen gennemgik på bestyrelsesmødet d. 8.-9. februar 2022 de projekter som er rammesat at 
Lederforeningen skal arbejde med i den kommende tid:: 
 

1. Stillingsstruktur og nye titler 

2. Nærhed, tillid og fagligt ansvar 

3. Lederlønsmodel  

4. Rådighed og arbejdsvilkår for ledere  

5. Lønstrukturkomité  

6. Cheflønsaftalen  

7. Rekrutteringsudfordringer og ubesatte stillinger 

8. Ældreområdet  

9. Sundhedsklynger/Sundhedsreform 

 
Bestyrelsen besluttede endvidere på bestyrelsesmødet d. 8.-9. februar 2022 at arbejde med 
actioncards, som bla. ville kunne støtte bestyrelsesmedlemmerne.  

 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter og beslutter plan til hvordan de store politiske projekter skal behandles i 
bestyrelsen i 2022. 
Bestyrelsen præsenteres for en skabelon til Action Card samt eksempler på Action Cards, som 
bestyrelsen drøfter og eventuelt tilretter. 
 
Bilag 

• Bilag med forslag til behandling af de store dagsordener/projekter 

• Forslag til en skabelon til Action Card samt eksempler på Action Cards (eftersendes eller 
udleveres på mødet). 

 
 
  



3 

 

Punkt 10. Fremtiden for Tænketanken Forkant 
 
Lederforeningen stiftede i 2019 Tænketanken Forkant. Tænketanken Forkant blev stiftet med 
det formål at synliggøre og dokumentere udfordringer og udviklingsmuligheder i 
sundhedssektoren ud fra viden og praktisk erfaring hentet fra de ledende sygeplejersker eller 
andre med relevant viden på området. 
 
Medlemmer i Lederforeningen havde mulighed for at indstille kandidater til Tænketanken 
(herunder indstille sig selv). Reelt blev langt de fleste kandidater til Tænketanken Forkant 
indstillet af Lederforeningens bestyrelsesmedlemmer.  
 
Bestyrelsen havde herefter en længere proces med udpegning af medlemmer til Tænketanken 
repræsentativ for ledende sygeplejersker. I udpegningen indgik at der skulle være 
repræsentation fra alle 5 regioner, fra alle ledelseslag, fra alle sektorer og fra begge køn, samt 
endvidere en vurderingen af personens evne at kunne ’komme ud over rampen’. 
 
Tænktetankens medlemmer fremgår af Lederforeningens hjemmeside. Der er ikke kommet nye 
medlemmer til siden etableringen af Tænketanken. En håndfuld medlemmer er stoppet siden 
etableringen. 
 
Tænketanken mødtes i 2019 og 2020 ca. 3-4 gange årligt.  
 
Tænketanken har deltaget med en event i Folkemødet på Bornholm. Inviteret ledende 
sygeplejersker til et virtuelt møde om erfaringer fra coronatiden. To planlagte events på 
Lederforeningens konference INSPIRATOR 2020 måtte desværre droppes, da hele konferencen 
blev udskydt. Tænketanken har medvirket aktivt i forbindelse med regionale leder-møder om 
den videre udvikling af sundhedsvæsenet.  
 

De seneste aktiviteter i Tænketanken var et møde for en afgrænset skare med præsentation og 

drøftelse af en undersøgelse af ledelsesspændet på landets hospitaler, samt en fysisk 
rundbordskonference med blandt andet samarbejdspartnere og politikere fra 
sundhedsområdet. 
 
Udover ovenstående aktiviteter har Tænketanken lavet enkelte debatindlæg og bidraget i et par 
tilfælde, når medier har ønsket indblik i aktuelle udfordringer indenfor sundhedsområdet. 
 
Bestyrelsens behandling 
Besytrelsen får fremlagt mulige scenarier for Tænketankens fremtid. 
Bestyrelsen drøfter og beslutter Tænketankens fremtid. 
 
Bilag 

• Kommisorie for Tænketanken Forkant 

• Tænketanken Forkant | Lederforeningen, DSR 

• Notat om status for Tænketanken Forkant og scenarier for fortættelsen af Tænketanken 
 
Regnskab og budget for Tænketanken Forkant 

 

År Forbrug Budget  
2019 76.825 90.000  
2020 0 60.000  
2021 42.299 61.000  
2022 0 62.000  

https://dsr.dk/lederforeningen/om-lederforeningen/taenketanken-forkant
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Punkt 11. Kommisorie og udpegning til arbejdsgrupper 
 
Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet d. 8.-9. februar 2022 at nedsætte følgende 
arbejdsgrupper: 

1. Nære sundhedsvæsen  
2. Arbejdsvilkår 
3. Faglighed (tale faglighed og faglig ledelse frem/attraktivt at være sygeplejerske) 

 
Bestyrelsen besluttede endvidere at der skulle udarbejdes et generelt kommisorie for 
arbejdsgrupper i Lederforeningen. 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter og beslutter kommisorie for arbejdsgrupper. 
Bestyrelsen beslutter hvem der skal sidde i de 3 aktuelle arbejdsgrupper. 
 
Bilag 

• Kommisorie for arbejdsgrupper 
 

SAGER TIL DRØFTELSE 
 
Punkt 12. Ligelønsgruppe 
 
Næstformand i DSR Dorthe Danbjørg og konsulent fra organisationsafdelingen Bjarke 
Lindemann deltager i bestyrelsesmødet til en orientering om DSRs arbejde med etablering af en 
ligelønsgruppe for engagerede medlemmer. 
 
Dorthe og Bjarke præsenterer indsatsen om ligelønsgruppen, samspillet med de formelle 
bestyrelser og svarer på opklarende spørgsmål.  
 
Bilag: 

• Punkt 3.8: Etablering af DSR’s ligelønsgruppe samlet_materiale_til_hb-moede_d_2-
3_marts_2022.pdf (dsr.dk) s. 10 

• Optagelsen af Bjørns session: 
https://dsr.dk/kongresforum/kompetenceudvikling/seminar-for-kongresdelegerede 
(Bemærk at man ikke kan benytte internet explorer, men enhver anden browser) 

 
Punkt 13. LF’s kongresforslag 
 
Der er kongres i DSR hvert 4. år, dvs. en i hver valgperiode. Kongressen i indeværende 
valgperiode afvikles i maj 2022. Der er frist for indsendelse af kongresforslag til HB d. 15. marts 2022. 
 
Bestyrelsen havde en første drøftelse af forslag til DSR’s ordinære kongres på bestyrelsesmødet 
d. 8.-9. februar 2022.02.23 
 

Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen tager anden drøftelse af kongresforslag fra Lederforeningen til DSRs ordinære 
kongres i maj 2022.  
Den endelige beslutning tages enten pr. mail eller på et virtuelt møde lige op til d. 15. marts 2022. 
 
Bilag 

• Notat med Kongresforslag som Lederforeningen tidligere har stillet, samt forslag som er 
blevet vedtaget i kongressen med særlig betydning for Lederforeningen. 

https://dsr.dk/system/files/ofa/3092/samlet_materiale_til_hb-moede_d_2-3_marts_2022.pdf
https://dsr.dk/system/files/ofa/3092/samlet_materiale_til_hb-moede_d_2-3_marts_2022.pdf
https://dsr.dk/kongresforum/kompetenceudvikling/seminar-for-kongresdelegerede
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AFRUNDING 
 
Punkt 14. Eventuelt 
 
Punkt 15. Evaluering af mødet 
Herunder drøftelse af udbyttet af 1-dags møde ifht 2 dages møder. 


