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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 

Den 7. juni 2022 
kl. 10.00-16.00 

Kl. 11.00-12.00 Fællesmøde med kredsbestyrelsen 
Kl. 12.00-12.30 Fælles frokost med kredsbestyrelsen 

Kredskontoret – Kreds Syddanmark 
   
 

FORMALIA 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Bilag: Referat af bestyrelsesmøde 12.05.2022 
 
 

AKTUELT 

 
Punkt 3. Punkter på HB mødet 
HB dagsorden og bilag fremgår af Kongresforum. 
Irene og Marie gennemgår relevante punkter på HB dagsordenen ifht en eventuelt stillingstagen 
fra bestyrelsen. 
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 til 
Ledelsesgruppen inden mødet.  
 
Punkt 5. Aktuelt fra formandskab  
Formandsskabet kommer med eventuelt supplement til ledelsesberetning. 
Bestyrelsesmedlemmer kan stille uddybende spørgsmål eller komme med kommentarer til 
ledelsesberetning. (Ledelsesberetning eftersendes) 
 
Punkt 6. Aktuelt fra chef fra sekretariatet 
Chef for Lederforeningen beretter om aktuelle relevante sager fra sekretariatet. 
 
 

FÆLLESMØDE MED KREDS SYD  

 

• Velkommen ved kredsformand John Christiansen og Irene 
 

• Sundhedsreformen: Drøftelse i mindre grupper af muligheder og udfordringer set fra en 
kreds’ og en Lederforenings’ perspektiv. Afsluttende med input fra grupperne til 
plenum. 

 

• Fremtidige drøftelser mellem kredsen og Lederforeningen 
 
 
 

https://dsr.dk/kongresforum/bestyrelser/hovedbestyrelsen-hb
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SAGER TIL BESLUTNING 

 
Punkt 7. LF udmeldinger og initiativer ifht sundhedsdagsorden lige nu 
 
Den sundhedspolitiske dagsorden er lige nu præget af 3 store områder: 
 
Sundhedsreform 
Sundhedsklynger 
Ældrelov 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter Lederforeningens politiske udmeldinger på de 3 områder samt drøfter og 
beslutter hvad Lederforeningen skal tage af initiaviter.  
 
Bilag 
 

• Notat og links til Sundhedsreformen  

• Notat og links til Sundhedsklynger 

• Kommissorium for rådgivende panel og ekspertgrupper i forbindelse med forberedelse 
af ny ældrelov.pdf (sm.dk) 

 
 
Punkt 8. Konkret politisk stillingstagen 
 
I lederoverenskomsten angives at ledere i fornødent omfang må deltage i vagter. 
Ledelseskonsulenterne har i deres daglige arbejde brug for en beslutning fra bestyrelsen om 
hvad man skal acceptere er fornødent.  
 
Derudover har ledelseskonsulenterne brug for en præcisering af Lederforeningens officielle 
politik om at ledelseskonsulenter som udgangspunkt ikke deltager i medlemmers 
sygefraværssamtaler med mindre, der er udsigt til en fyring. 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter og beslutter hvad man helt konkret i Lederforeningen skal tolke i fornødent 
omfang. Hvad vil man helt konkret gå med til at i fornødent omfang dækker over. 
Bestyrelsen drøfter og beslutter en præcisering af deltagelse i medlemmernes 
sygefraværssamtaler. 
 
Bilag 
Oplæg fra administrationen til præcisering af hvordan ledelseskonsulenter forholder sig til 
sygefraværssamtaler: 
 
 
 

SAGER TIL DRØFTELSE 
 
Punkt 9. Action Cards 
 
Formandskabet og sekretariatet har arbejdet videre med Action Cards. 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter om det hidtidige arbejde lever op til forvetningerne og ønsker til arbejdet. 

https://sm.dk/Media/637813760156166964/Kommissorium%20for%20r%C3%A5dgivende%20panel%20og%20ekspertgrupper%20i%20forbindelse%20med%20forberedelse%20af%20ny%20%C3%A6ldrelov.pdf
https://sm.dk/Media/637813760156166964/Kommissorium%20for%20r%C3%A5dgivende%20panel%20og%20ekspertgrupper%20i%20forbindelse%20med%20forberedelse%20af%20ny%20%C3%A6ldrelov.pdf
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Bilag 
Der eftersendes en oversigt. 
 
Punkt 10. DSR Kongres 
 
Dansk Sygeplejeråd holdt som bekendt ordinær kongres den 17.-20. maj 2022.  
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter: 

• Hvad der blev besluttet på kongressen med direkte betydning for Lederforeningen 
• Hvad tager vi med os hver især som delegerede og gæster 
• Første drøftelse af en strategi for arbejdet op til næste kongres 

Bilag 
De vedtagne kongresforslag: Kongresforslag 2022 | Om DSR, Dansk Sygeplejeråd 
 
 
 

AFRUNDING 
 
Punkt 11. Eventuelt 
 
Punkt 12. Evaluering af mødet 
 

https://dsr.dk/om-dsr/kongres-2022/kongresforslag-2022?utm_campaign=Nyhedsbrev_fra_DSR_20_maj&utm_medium=email&utm_source=apsis

