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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 

Den 24. august 2022 
kl. 10.00-16.00 

Kl. 10.15-12.00 Fællesmøde med kredsbestyrelsen 
Kl. 12.00-12.45 Fælles frokost med kredsbestyrelsen 

Kredskontoret – Kreds Nordjylland 
   
 

FORMALIA 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Bilag: Referat af bestyrelsesmøde 7.06.2022 
 

FÆLLESMØDE MED KREDS NORD  

 
 
Punkt 3. Selvstændigt virksomhedsområde 

  
Et selvstændigt virksomhedsområde til sygeplejerskerne blev vedtaget af Folketinget som en del 
af sundhedsreformen. 
 
Et selvstændigt virksomhedsområde til sygeplejersker vil ifølge aftalen omfatte endnu ikke klart 
definerede arbejdsopgaver, men der er tale om opgaver, som i stor udstrækning allerede i dag 
udføres af sygeplejersker på tilladelse (også kaldet ’delegation’) fra en læge, men hvor 
sygeplejersken har den nødvendige faglighed til selv at tage stilling. 
 
Med et selvstændigt virksomhedsområde kan sygeplejersker fremover iværksætte visse typer 
opgaver uden forinden at skulle have en delegation fra en læge. Det kan f.eks. være at tage 
blodprøver, udføre visse vaccinationer, give væske i drop og sy mindre sår sammen. Her 
vil sygeplejersken i stedet kunne handle selvstændigt på sine observationer. Det kan have stor 
betydning for patienten/borgeren, der hurtigere får den rette indsats. 
 
Selvom sygeplejersker nu får et selvstændigt virksomhedsområde, er det stadig ens arbejdsgiver, 
der beslutter, hvilke opgaver man skal løse i det job, man har. Det ændrer det selvstændige 
virksomhedsområde ikke på.  
 
Behandlingsstedet, som man er ansat på, vil have ansvaret for at udarbejde instrukser for 
anvendelsen af det selvstændige virksomhedsområde i forhold til netop de patienter, man arbejder 
med. 
 
Ligesom det gælder al anden behandling, vil sygeplejersker også indenfor et selvstændigt 
virksomhedsområde have ansvaret for de vurderinger og den behandling, de udfører.  
 
Det selvstændige virksomhedsområde til sygeplejersker er et udtryk for, at lovgivningen tilpasses 
den naturlige udvikling af sygeplejefaget. Det indgår ikke i den politiske aftale, at der følger mere 
løn med indførslen af et selvstændigt virksomhedsområde. Det er helt naturligt, da regeringen ikke 
er forhandlingspart vedrørende løn. 
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Bestyrelsernes behandling 
KB Nord og Lederforeningens bestyrelse drøfter muligheder og ulemper for et selvstændigt 
virksomhedsområde 

 
Punkt 4. Fastholdelse og rekruttering af medlemmer 

  
HB besluttede i januar 2022 en styrket indsats for at organisere medlemmer i 2022 med en lang 
række fælles initiativer og initiativer, der er igangsat af SLS, Lederforeningen, DSR-c og/eller den 
enkelte kreds. 

  
De fire hovedpunkter som ønskes drøftet er følgende:  

  
· Hvordan får vi flere sygeplejersker, studerende og ledere med i DSR 
· Hvordan styrker vi relationerne til medlemmerne 
· Hvordan involverer vi medlemmerne i hverdagen 
· Hvordan Involverer vi medlemmerne i politiske indsatser 
 
Bestyrelsernes behandling 
KB Nord og Lederforeningens bestyrelse tager en drøftelse af; hvordan vi lokalt kan finde på nye 
og alternative måder at intensivere og styrke rekruttering og fastholdelse af medlemmer. 

Bilag 
HB Bilag om indsatser 
 
 

AKTUELT 

 
 
Punkt 5. Punkter på HB-mødet 
Irene og Marie gennemgår relevante punkter på HB-dagsordenen ifht en eventuelt stillingtagen 
fra bestyrelsen. HB-dagsorden og bilag fremgår af Kongresforum. Hovedbestyrelsen (HB) | 
Kongresforum, DSR 
 
Punkt 6. Aktuelt fra bestyrelsen  
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 inden 
mødet.   
 
Punkt 7. Aktuelt fra formandskab  
Den politiske ledelse kommer med eventuelt supplement til ledelsesberetning. 
Bestyrelsesmedlemmer kan stille uddybende spørgsmål eller komme med kommentarer til 
ledelsesberetning. 
 
Punkt 8. Aktuelt fra chef fra sekretariatet 
Chef for Lederforeningen beretter om aktuelle relevante sager fra sekretariatet. 
 
  

https://dsr.dk/kongresforum/bestyrelser/hovedbestyrelsen-hb
https://dsr.dk/kongresforum/bestyrelser/hovedbestyrelsen-hb
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SAGER TIL DRØFTELSE 
 
 
Punkt 9. Medlemsrekruttering og fastholdelse – bestyrelsens rundringning til nye ledere 
  
Ifbm Lederforeningens indsats for rekruttering og fastholdelse af medlemmer, har bestyrelsen 
tidligere besluttet at bestyrelsesmedlemmerne forsøgsvis ringer til nye ledere. 
 
Tiltaget startede i slutningen af juni 2022. Her fik bestyrelsen en opgørelse over tilgangen af nye 
ledere i deres valgkreds i de sidste 3 måneder. Fremover er planen at bestyrelsen en gang 
månedligt får en opgørelse over nye ledere i deres valgkreds. De to repræsentanter i hver valgkreds 
fordeler selv medlemmerne mellem sig. 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsesmedlemmerne fortæller hinanden kort, hvordan de har oplevet deres samtaler. Er der 
noget særligt, som Lederforeningen bør have øje for - Er der fx nogle konkrete forhold, som kræver 
opfølgning fx fra en konsulent eller justering i forhold til Forkant osv.  
Sekretariatet vil forsøgsvis lave en ultrakort opsamling på bestyrelsens evaluering af 
telefonsamtalerne, som deles internt med ledelseskonsulenterne og som kan bruges af bestyrelsen 
som afsæt for næste rundringning.  
 
Bestyrelsen aftaler, hvordan de vil dele viden om samtalerne næste gang. 
 
Bestyrelsen tager en drøftelse af den hidtidige erfaring med afvikling af rundringningen, herunder 
hjælpemidler som skabeloner og spørgeguides.  
 
Bilag 
1. Spørgeguide som Thomas har udarbejdet 
2. Mails som Marianne har sendt til ledere hun ikke fik fat i telefonisk 
3. Excelark som Marianne bruger til at holde styr på hendes samtaler 

 
 
Punkt 11. Ledernes besvarelse af undersøgelse af vilkår 
 
I perioden 22. juni til 12. juli har DSR Analyse gennemført en spørgeundersøgelse blandt ledere af 
medarbejdere i Lederforeningen. 1.205 ledere har besvaret, hvilket er 45 % af de 2.829 inviterede 
medlemmer. 
De fleste af spørgsmålene var udformet af Lederforeningen selv, nogle enkelte af det store DSR. 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen tager en drøftelse på baggrund af undersøgelsens resultater. 
 
Bilag 
Besvarelserne af lederundersøgelsen – Eftersendes 
 
 
Punkt 12. Sygeplejefaglig ledelse 
 
Efter aftale og dialog med den politiske ledelse, har Elvi Weinreich og Marianne Tewes forfattet et 
bud på 10 kendetegn for sygeplejefaglig ledelse.  
Medlemmerne vil blive inviteret til at drøfte de 10 kendetegn på to virtuelle møder i september, et 
for kommunale ledere og et for regionale ledere. 
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Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen tager en drøftelse af Elvi Weinreich og Marianne Tewes bud på 10 kendetegn for 
sygeplejefaglig ledelse. Som inspiration til drøftelsen inddrages 6 kendetegn for god faglig ledelse i 
ældreplejen (Projekt i FremFærd som er et samarbejde mellem KL og 
Arbejdstagerorganisationerne) og et bud på en definition af faglig ledelse som en tidligere 
bestyrelse har arbejdet med. 
 
Det drøftes endvidere hvilken rolle Arbejdsgruppen for faglig ledelse og sygeplejefaglighed kan 
spille i det videre arbejde. 
 
Bilag 
1. Elvi Weinreich og Marianne Tewes bud på 10  kendetegn for sygeplejefaglig ledelse 
2. 6 kendetegn for god faglig ledelse i ældreplejen: 

Fremfærd_-_God_faglig_ledelse_i_ældreplejen_enkeltsider_010422b.pdf (vpt.dk) 
Bestyrelsen får udleveret publikationen på mødet 

3. Lederforeningens tidligere ’definition’ af faglig ledelse (se sidst i denne dagsorden) 
 
Punkt 13. Første drøftelse af forslag til Lederforeningens generalforsamling 
 
Lederforeningen har generalforsamling d. 26. oktober 2022. Her har bestyrelsen lige som 
medlemmerne mulighed for at rejse forslag. 
 
Bestyrelsens behandling. 
Bestyrelsen har en første drøftelse af forslag som bestyrelsen ser behov for  at rejse på 
generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen drøfter særlig hvad beslutningerne på DSR’s kongres i maj 2022 giver anledning til at 
bestyrelsen skal/kan rejse af forslag til generalforsamlingen. Fx ifht kongresbeslutningen om at 
man skal have være medlem af DSR i minimum seks måneder for at være valgbar til en 
tillidspost. Giver dette anledning til.  at bestyrelsen vil anbefale, at man skal have været medlem 
af Lederforeningen i seks måneder for at være valgbar til Lederforeningens tillidsposter? 
 
Bilag 
Forslag vedtaget på kongres 2022 
 
Punkt 14. Indledende drøftelse om fokus på det kommunale område 
 
Der sker rigtig mange ting på det kommunale område i denne tid, senest med fokus på 
frisættelse af det kommunale område (se ledelsesberetningen),  nærhospitaler og 
sundhedsklynger.  
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen har en første drøftelse af det kommunale område ifht hvad ønsker skal være 
hovedfokus og pejlemærker for Lederforeningens arbejde. En del af drøftelserne er hvilken rolle 
arbejdsgruppen for det nære sundhedsvæsen skal spille. 
 

AFRUNDING 
 
Punkt 15. Eventuelt 
 
Punkt 16. Evaluering af mødet 

  

https://vpt.dk/sites/default/files/2022-04/Fremf%C3%A6rd_-_God_faglig_ledelse_i_%C3%A6ldreplejen_enkeltsider_010422b.pdf
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Bilag til pkt. 12 

FAGLIG LEDELSE 

Faglig ledelse drejer sig om at sikre kvalitet på alle niveauer i sundhedsvæsenet. Den faglige 
ledelse har forskelligt udtryk alt efter hvor den udøves. 
 
Faglig ledelse af egen udøvelse af sygepleje 
 
Den enkelte sygeplejerske udøver faglig ledelse i forhold til eget ansvar og kompetenceniveau. 
 
Faglig ledelse af medarbejdere/driften 
 
For lederen med det direkte ansvar for medarbejdere, handler det om at omsætte strategien til 
faglig handling. Lederen kan sparre og rådgive medarbejderne i faglige spørgsmål, sørge for at 
opgaverne løses på rette faglige niveau og sikre den faglige kvalitet i opgaveløsningen. Lederen 
vurderer hvis der er behovet for yderligere faglige kompetencer for at kunne løse opgaverne. 
 
Faglig ledelse af medarbejdere og drift honorerer følgende krav: 

• Koordinere de faglige mål med hensynet til patienten/borgeren 

• Lede den faglige udvikling og innovation i hverdagen 

• Involvere medarbejder i mål, beslutning og opgaver 

• Sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer og udvikle talenterne 

• Facilitere samarbejdet på tværs af professioner og organisation med fokus på 

patient/borger 

Faglige ledelse af ledere 
 
For ledere af ledere er det en særlig udfordring at kunne oversætte og omsætte strategien til de 
øvrige ledelseslag og skabe sammenhæng til de tilstedeværende ressourcer, så de anvendes 
optimalt. Ledere af ledere er i høj grad med til at præge kulturen og det faglige miljø på 
arbejdspladsen og ofte vil det være leder af ledere, som er afgørende for hvordan nye initiativer 
sættes i gang. Det kan f.eks. være brugen af kliniske retningslinjer, øget fokus på 
patientinddragelse og implementering af ny faglig viden. 
 
Faglig ledelse af ledere honorerer følgende krav: 

• Sikre implementering af faglige kvalitet/bedre behandling 

• Sikre koordinering af forskning, uddannelse og klinik 

• Skabe rammer for innovativ udvikling og opgaveløsning 

• Have fokus på talentudvikling og rekrutteringsbehov fremadrettet 

• Sikre udvikling af sammenhængende patient/borgerforløb og tværsektorielt 

samarbejde. 

 
Faglig ledelse af organisation 
 
For lederen af organisationen (den øverste leder) er det en særlig udfordring at udvikle 
strategien for sundhedsområdet. Når den øverste leder sætter fokus på koordineringen på 
tværs af sektorer, udviklingen af behandling og pleje, kvalitet og patientsikkerhed, får det 
betydning for fokus i hele organisationen. Samtidig har den øverste leder indflydelse på de 
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rammer og vilkår, som de fagprofessionelle arbejder inden for, og det stiller krav om, at de 
øverste ledere tænker deres ansvarsområde ind i en organisatorisk og politisk sammenhæng. 
 
Faglig ledelse af organisation honorerer følgende krav: 

• Skabe meningsfuld balance mellem faglighed, økonomi og politik 

• Sikre forskningsindsatsen 

• Sikre fagligt input fra organisationen indgår i beslutningsprocesser 

• Facilitere udvikling af en innovationskultur og et system til at understøtte den 

• Efterspørge og eksekvere behandlingsstrategier og implementere sammenhængende 

patient/borgerforløb på tværs af organisation og sektor, samt i øvrigt bane vejen for 

tværsektorielt samarbejde. 

 
Faglig ledelse af faget 
 
Faglige ledelse handler også om ledelse af faget. Lederforeningens holdning er at ledende 
sygeplejersker har et stort ansvar for sygeplejen og for de sygeplejeetiske retningslinjer, samt 
for udvikling og fremme af professionen sygepleje. 
 
For at sygeplejen kan bidrage til at løse de faglige og organisatoriske udfordringer, som 
sundhedsvæsenet står overfor, er det afgørende at professionen følger med udviklingen og 
helst er et skridt foran. Hvis det skal lade sig gøre, så kræver det, at de ledende sygeplejersker 
påtager sig et særligt ansvar for udviklingen af sygeplejen. 
 
Gennem udviklingen af sygeplejen er de ledende sygeplejersker med til at præge den fortsatte 
udvikling af sundhedsvæsenet. Ser man på de udfordringer sundhedsvæsenet står overfor, så 
kræver det i høj grad, at de sygeplejefaglige kompetencer bringes i spil, for at sikre 
sammenhængende patientforløb, øget fokus på kvalitet og patientsikkerhed og samspil mellem 
sektorer.  
 
Det stiller krav til de sygeplejefaglige ledere på alle ledelsesniveauer om at understøtte en 
vedvarende udvikling af sygeplejen, sikre politisk bevågenhed på behovet for sygeplejefaglige 
kompetencer og en fortsat udvikling af faget gennem forskning og ikke mindst at sikre de 
nødvendige sygeplejefaglige ressourcer er til stede. 

 
 


