
1 

 

 
Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 

Den 26. september 2022 
Kredskontoret – Kreds Hovedstaden 

kl. 10.00-17.00 
Kl. 12.00-13.00 Fælles frokost 

Kl. 14.15-15.15 Fællesmøde med kredsbestyrelsen 
Kl. 18.00 Middag hos Irene 

Den 27. september 2022 
Kvæsthuset 

kl. 9.00-15.00 
   

FÆLLESMØDE MED KREDS HOVEDSTADEN  KL 14.15 - 15.15 

 

14.15-14.20 

(5 min) 

Velkommen og kort præsentation af politiske ledelser 

(præsentation af bestyrelsesmedlemmer under frokosten) 

 

14.20-14.25. 

(5 min) 

Fordeling i grupper og gå til ’grupperum’ 

Folk er fordelt i grupper på forhånd. 

 

Grupperne spiser frokost sammen og bruger frokosten til at lære hinanden 

at kende. 

 

Der laves grupper, så der er min et bestyrelsesmedlem fra Lederforeningen 

i hver gruppe. 

 

Emner: 

1. Ligeløn - Hvad er den største udfordring for sygeplejersker og 

sygeplejefaglige ledere ifht ligeløn? 

2. Retorik om sygeplejerske – Har vi fået en udfordring ved at 

retorikken om sygepleje er … 

3. Fastholdelse og rekruttering af medlemmer 

4. Nære sundhedsvæsen 

5. Udfordringen med anvendelse af flere faggrupper 

 

14.25-14.50. 

(25 min) 

Drøftelse i grupperne 

Grupperne drøfter:  

 

Gruppe 1: 

Hvad er den absolut største udfordring lige nu i forhold til ønsket om at 

skabe ligeløn – set henholdsvis som sygeplejerske og som ledende 

sygeplejerske? 

 

Gruppe 2: 

Den nuværende retorik om faget som sygeplejerske skaber platform for 

både gode og mindre gode reaktioner. Indkreds henholdsvis:  

A. Den bedste konsekvens - …og  

B. Den konsekvens, som I er mest ærgerlige over. 
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Gruppe 3: 

Der er brug for, at vi i DSR bliver bedre til at rekruttere og fastholde 

medlemmer i vores faglige organisation.  

Udpeg sammen to initiativer, som I synes, er særligt vigtige: 

A: Det initiativ som medvirker bedst til at rekruttere. 

B: Det initiativ som medvirker bedst til at fastholde. 

 

Gruppe 4: 

Hvad synes I er det vigtigste initiativ i forhold til målet om at skabe Det 

Nære Sundhedsvæsen – set henholdsvis som sygeplejersker og som ledende 

sygeplejersker? 

 

Gruppe 5: 

Udfordringen med at rekruttere og fastholde sygeplejersker betyder, at man 

mange steder er nødt til at inddrage og anvende andre faggrupper til 

opgaver, der hidtil har været varetaget af sygeplejersker.  

Udpeg sammen: 

A: Én ærgerlig konsekvens af denne udvikling. 

B: Én positiv konsekvens af denne udvikling. 

 

Alle grupperne opfordres til at komme med forslag til konkrete handlinger 

for Kreds og LF 

 

14.50-15.15 

(25 min) 

Plenum 

Grupperne kommer med tilbagemeldinger fra deres snakke - en gruppe af 

gangen. 

 
 

FORMALIA 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Bilag: Referat af bestyrelsesmøde 24.08.2022 
 
 

AKTUELT 

 
 
Punkt 3. Punkter på HB-mødet 
Irene og Marie gennemgår relevante punkter på HB-dagsordenen ifht en eventuel stillingtagen fra 
bestyrelsen. HB-dagsorden og bilag fremgår af Kongresforum. Hovedbestyrelsen (HB) | 
Kongresforum, DSR 
 
Punkt 4. 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.   
 
  

https://dsr.dk/kongresforum/bestyrelser/hovedbestyrelsen-hb
https://dsr.dk/kongresforum/bestyrelser/hovedbestyrelsen-hb
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Punkt 5. Aktuelt fra formandskab  
Den politiske ledelse kommer med eventuelt supplement til ledelsesberetning. 
Bestyrelsesmedlemmer kan stille uddybende spørgsmål eller komme med kommentarer til 
ledelsesberetning. 
 
Punkt 6. Aktuelt fra chef fra sekretariatet 
Chef for Lederforeningen beretter om aktuelle relevante sager fra sekretariatet. 
 
 

ØKONOMI 

 
Punkt 7. Førstebehandling af Lederforeningens budget 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen tager en første drøftelse af Lederforeningens budget 2023. 
Anden og sidste behandling af budgettet foretages på bestyrelsesmødet d. 6. oktober 2022 (virtuelt 
møde). 
 
Bilag 

• Lederforeningens forbrug 2022, budget 2022 og rammebudget 2023 
 
 

SAGER TIL BESLUTNING 

 
Punkt 8. Action Cards - Løn og vilkår 
 
Bestyrelsen talte første gang om Action Cards på 2-dages bestyrelsesmødet i februar 2022. 
 
På bestyrelsesmødet i marts 2022 fik bestyrelsen første gang præsenteret et forslag til en Action 
Card Skabelon.  
 
Bestyrelsen skulle have behandlet Action Cards på bestyrelsesmødet i juni 2022. Punktet blev dog 
udsat.  

 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen får præsenteret bud på fire Actions Cards på vilkår: 

1. Ledende sygeplejersker skal bruge deres tid på ledelse – ikke på at dække ubesatte vagter 
2. Ledende sygeplejersker skal kunne holde fri – og ikke være tilgængelige 24/7 
3. (Drifts)lederes arbejdstid skal ramme 37 timer om ugen i gennemsnit 
4. Ledende sygeplejersker skal have et ledelsesspænd, så de reelt kan være personaleleder for 

deres medarbejdere 
 
Bestyrelsen drøfter om de foreliggende Action Cards rammer det bestyrelsen ønsker at et Action 
Card skal kunne. 
 
Bestyrelsen drøfter og beslutter de fire konkrete Action Cards på vilkår.  
 
Bilag 

• 4 Action Cards på vilkår 

• Overblik over de Action Cards der pt arbejdes med. 
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SAGER TIL DRØFTELSE 
 
Punkt 9. Lederforeningens hovedfokus og pejlemærker på det kommunale område 
 
Den politiske ledelse ligger op til at Lederforeningen bliver skarpe på det kommunale område. 
Derfor ønskes en drøftelse i bestyrelsen af hvad der skal være Lederforeningens hovedfokus og 
pejlemærker på det kommunale område.  
 
Der sker rigtig mange ting på det kommunale område i denne tid, nærhospitaler, sundhedsklynger, 
selvstyrende teams mm. Dette er forsøgt opridset i bilaget: ”Det sker lige nu på det kommunale 
område”, hvor der også er henvisninger til diverse kommissorier, høringssvar mm. 
 
Bestyrelsens behandling 
 
Bestyrelsen drøfter hovedfokus og pejlemærker for Lederforeningens arbejde på det kommunale 
område. 
 
Bestyrelsen drøfter hvilken rolle arbejdsgruppen om Det nære sundhedsvæsen skal spille. Gruppen 
består af Barbara (initiativtager), Henriette, Troels, Marianne 
 
Bilag 

• Det sker lige nu på det kommunale område 

• Dansk Sygeplejeråds bemærkninger til afrapportering om ældrelov 

• Sundhedsklynger (fra BM 07.06.2022) 
 
Punkt 10. DSR’s Professionsstrategi (tirsdag d. 27.09.2022 kl. 11.00-12.00) 
 
Bestyrelsen får besøg af 2 konsulenter fra professionsafdelingen, som kommer med et oplæg som 
bestyrelsen skal drøfte. 
 
 
Punkt 11. Anden drøftelse af forslag til Lederforeningens generalforsamling 
 
Bestyrelsen havde på bestyrelsesmødet d. 24. august 2022 en første drøftelse af forslag som 
bestyrelsen skal rejse til generalforsamling d. 26. oktober 2022.  
 
Her var holdningen at bestyrelsen primært skulle stille vedtægtsændringsforslag som følge af 
beslutninger på kongressen 2022. 
 
Sekretariatet har afholdt møde med DSR’s HR-afdeling. Konklusionen fra mødet var, at følgende tre 
beslutningerne på kongressen i maj 2022 med fordel kunne indskrives i Lederforeningens 
vedtægter: 
 

1. For at være valgbar til en tillidspost i Dansk Sygeplejeråd, det vil sige; Kredsformandskab, 

kredsbestyrelse, tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant kræves minimum 6 

måneders forudgående medlemskab af Dansk Sygeplejeråd. Det betyder, at for at blive 

valgt, skal man i perioden op til valghandlingen have været medlem af Dansk Sygeplejeråd i 

minimum 6 måneder. Dette gælder ikke sygeplejestuderende. I særlige tilfælde kan der 

gives dispensation fra kredsformanden i forhold til valg til TR-posten 

2. Som fuldtidsfrikøbt af DSR er det ikke samtidig muligt at bestride et hverv for et politisk 

parti, idet DSR er partipolitisk uafhængigt (gælder fra næste nyvalg). 
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3. Dansk Sygeplejeråd anvender som udgangspunkt kønsneutrale titler som "forperson" og 

"næstforperson" med mulighed for, at den enkelte efter valg kan titulere sig som 

forperson, næstforperson, forkvinde, næstforkvinde eller formand, næstformand. 

Lederforeningen skal følge kongresbeslutninger i alle tilfælde. Det er således udelukkende et 
spørgsmål om bestyrelsen vil lægge op at ovenstående indskrives direkte i Lederforeningens 
vedtægter. Alternativt skal man henvise til DSR’s love. 

 

Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen har 2. drøftelse af forslag som bestyrelsen ser behov for  at rejse på 
generalforsamlingen. 
Bestyrelsen har et virtuelt møde d. 6.10.2022, hvor forslagene til GF skal besluttes endeligt. 
 
Punkt 12. Beretning til Lederforeningens Generalforsamling 
 

Bestyrelsen får et oprids af hvad beretningen indeholder.  

 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen giver deres input til, hvad de gerne ville have med i beretningen. 

 
Punkt 13. Strategi for næste kongres 
 
Bestyrelsen drøftede efter kongres 2022, hvordan man som bestyrelse kunne være bedst muligt 
forberedt til kongressen 2024. 
 
Bestyrelsen stillede tre forslag til kongressen 2022. Forslagene og Kongressens beslutninger på 
forslagene fremgår her: 
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Bestyrelsens behandling 
 
Bestyrelsens drøfter hvordan man kan forberede sig til kongres 2024. 

• Hvad kan det enkelte bestyrelsesmedlem gøre? 

• Hvad kan den politiske ledelse gøre? 

• Hvad har bestyrelsen brug for at sekretariatet skal gøre? 
 
 
Punkt 14. Status og videre arbejde i arbejdsgrupperne 
 
Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet d. 8.-9. februar 2022 at nedsætte følgende 
arbejdsgrupper i denne valgperiode: 

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

 
Derudover aftaltes at der kan ske dialog og arbejde i bestyrelsen som er opdelt ifht kommunale og 
regionale indsatser og drøftelser 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen tager en drøftelse af hvordan det går med arbejdet i arbejdsgrupperne, og hvordan der 
skal arbejdes videre. 
 
Bilag 

• Arbejdsgruppernes Kommissorie 
 

AFRUNDING 
 
Punkt 15. Eventuelt 
 
Punkt 16. Evaluering af mødet 
 


