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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 

Den 5.-6. december 2022 
Kvæsthuset 

Start dag 1 kl. 10.00 - Slut dag 2 kl. 15.00 
   
 

FORMALIA 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Bilag: Referat af bestyrelsesmøde 9. november 2022. 
 

AKTUELT 

 
Velkommen til den nye politiske ledelse i DSR 
Præsentation af DSR’s politiske ledelse, samt snak om snitflader mellem DSR og Lederforeningen. 
 
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.   
 
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. 
 
 

SAGER TIL BESLUTNING 

 
Punkt 7. Evaluering af bestyrelsens arbejdsform samt eventuelt revision af forretningsorden 
 
Fra bestyrelsens håndbog:  
”Bestyrelsen drøfter løbende om og hvordan hvervet som bestyrelse og bestyrelsesmedlem kan 
virke ’bedst muligt’. Formålet er at bestyrelsen hele tiden agerer optimalt og effektivt. Formålet er 
også at identificere områder, hvor bestyrelsesarbejdet kan forbedres og medvirke til, at bestyrelsen 
følger op på sine opgaver og indsatsområder. ” 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter bestyrelsens arbejdsform, herunder afvikling af bestyrelsesmøderne. 

https://dsr.dk/kongresforum/bestyrelser/hovedbestyrelsen-hb
https://dsr.dk/kongresforum/bestyrelser/hovedbestyrelsen-hb
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Kunne bestyrelsesarbejdet fungere bedre? 
Er det rigtige bestyrelsen har på dagsorden? 
Fungerer bestyrelsesmøderne? 
Kan alle se sig ind i mødestrukturen? 
Mm. 
 
Bilag 

• Bestyrelsens håndbog 

• Bestyrelsens forretningsorden 
 
SA 

SAGER TIL DRØFTELSE 
 
Punkt 8. Lederløn 
 
Bestyrelsen har på tidligere møder udtrykt ønske om at drøfte lederløn. 
Der er samtidig et aktuelt behov for at bestyrelsen er klædt bedst muligt på inden OK24 for alvor 
går i gang. 
 
Bestyrelsens behandling 
Der lægges op til at bestyrelsens behandling af punktet deles i 3 blokke: 
 
1) Lederlønnens A-Z 
 

Bestyrelsen får bl.a. en indføring i og drøftelse af: 

• Lederlønsmodellen – hvordan fungerer den 

• Hvad forhandler Lederforeningen 

• Hvor møder vi modstand 

• Hvilke tendenser ser vi 

• Hvem sammenligner vi os med, lønbånd osv. 

• Hvordan ser proceduren ud for hvornår vi går ind i en lønforhandling 
 

2) Lederne forhandler selv lokale løndele 
 
Bestyrelsen får særlig en indføring i og drøftelse af politikken om at lederne selv forhandler 
lokale løndele. Herunder en indføring i og drøftelse af: 

• Hvordan medlemmer klædes på til at gå ind i lønforhandlinger. 

• Hvordan vi formidler til medlemmer at de selv skal forhandle lokale løndele. 
 
3) Lederforeningens lønpolitik 

 
Her gennemgår bestyrelsen den øvrigt gældende lønpolitik og tager en 1. drøftelse af om der er 
anledning til at revision. 

 
Bilag 

• Nuværende lønpolitikker 
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Punkt 9. OK24 på kommunale og regionale område 
 
Der skal forhandles ny overenskomst med arbejdsgivere på det kommunale og regionale område i 
perioden 15.dec 2023 - marts 2024.  
 
Bestyrelsens behandling 

• Bestyrelsens får en indføring i aktørerne og processerne ved overenskomstforhandlingerne. 

• Bestyrelsen (gen)besøger OK21: Hvor mange ledere sendte krav ind; hvordan gik det med 
ledernes krav; mm 

• Bestyrelsen tager en 1. drøftelse af bestyrelsens og Lederforeningens rolle i OK24. 
 
Bilag 

• Der vil blive fremlagt oplæg mm på bestyrelsesmødet. 
 
 
Punkt 10. Forventninger til fremtidens sygeplejefaglige ledelse 
 
Elvi Weinreich (lektor) og Marianne Tewes (tidligere chefsygeplejerske på Rigshospitalet) har på 
foranledning af Lederforeningens politisk ledelse, udarbejdet et bud på 10 forventninger til 
fremtidens sygeplejefaglige ledelse. 
 
Bestyrelsen havde første gang en drøftelse af Elvi og Mariannes bud på bestyrelsesmødet d. 24. 
august 2022. Herefter blev der afholdt to medlemsmøder hvor medlemmerne kunne give deres 
vurdering af og input til buddet. Og sidst har buddet på de 10 forventninger, indgået som 
inspiration på Lederforeningens fem Lederdage. 
 
Politisk ledelse har et møde med Elvi og Marianne i december, hvor det skal besluttes hvordan der 
arbejdes videre med buddet på de 10 forventninger til sygeplejefaglige ledere. 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen har en 2. drøftelse af buddet på 10 forventninger til sygeplejefaglige ledere med 
henblik på at give indspark til hvordan der skal arbejdes videre med disse i Lederforeningen.  
 
I bestyrelsens behandling vil andre bud på faglig ledelse blive inddraget. Herunder de 6 kendetegn 
for god faglig ledelse i ældreplejen som bestyrelsen tidligere blevet præsenteret for. De 6 
kendetegn er resultatet af et projekt i regi af FremFærd. FremFærd er et samarbejde mellem KL og 
Arbejdstagerorganisationerne. Disse 6 kendetegn indgik også som inspiration på Lederforeningens 
5 Lederdage. 
  
Bilag 

• 10 bud på forventninger til sygeplejefaglige ledelse 
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Punkt 11. Nærhospitaler 
 
På bestyrelsesmødet i september identificerede bestyrelsen nærhospitaler som et af de 
sundhedspolitiske områder som bestyrelsen ville at Lederforeningens skal have fokus på.  
 
På lederdagen i Sydhavnen (26.10.22) blev nærhospitaler et af hovedemnerne, særlig hvordan 
ledende sygeplejersker bliver centralt placeret i de kommende nærhospitaler. Irene lovede på 
lederdagen og efterfølgende på generalforsamlingen at Lederforeningen ville tage initiativer til 
møder og lign, ifht Nærhospitaler.  
 
Bestyrelsen havde på bestyrelsesmødet d. 9.11.2022 en første brainstorm om hvad 
Lederforeningen kunne tage af initiativer om Nærhospitaler. Her blev bla. sagt følgende: 
 

• Jakob Kjellberg sagde det meget tydeligt. Dem der tager dagsorden, vinder den. 

• Nærhospitaler virker helt uoverskueligt i det regionale: hører udsagn som ”det må være de 
praktiserende læger og de sygeplejersker de har ’nakket’ som skal løse dette”. 

• LF holde et møde med relevante parter: sygeplejefaglige direktører og ældrechefer, 
forløbschef (lægefaglig baggrund) 

• Henriette holde 2 oplæg for direktørforum …  

• Der er kommet et udspil om faglig ramme for nærhospitaler (Jonna sendte til bestyrelsen 
under mødet) 

• Oplever opgivenhed i det kommunale – ”det er jo ikke et hospital, følger der ressourcer 
med…” 

• Kan vi afholde virtuelt møder 

• Måske vente med at se om det overhovedet får en gang på jorden. 

• Tænk ikke hospital – tænk sundhedshuse/centre 

• Hvem er ledere af sundhedshusene/centrene i dag? 

• Engagerer dem der er i primær – det har vi behov for 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen har en uddybende proces om nærhospitaler, hvor bestyrelsen: 

• går tættere på hvad vi pt ved om nærhospitaler  

• identificere om der er yderligere data vi har brug for. 

• definere mål og ønsker til handling. 
 
Bilag 

• Notat_Nærhospitaler_Hvad ved vi 
 
 

AFRUNDING 
 
Punkt 13. Eventuelt 
 
Punkt 14. Evaluering af mødet 


