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Fællesmøde med sekretariatet 
Den 22. august 2019 

Kl. 10.00-16.00 
Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 

Den 23. august 2019 
Kvæsthuset 

Kl. 9:00- 15:00 
   
 
TORSDAG d. 22.08.2019 
 

Kl. 10.00-10.15 Velkomst og introduktion til dagens arbejde 
 

Kl. 10.15-12.30 Data-safarien 
 
Vi skal på 3 datasafarier: 

1) Datasafari om medlemmerne – hvor vi skal besøge data på 
organiseringsgrad og medlemstilfredshed 

2) Datasafari og vilkår - hvor vi skal besøge data på ledernes arbejdsmiljø 
og ledelsesspænd 

3) Datasafari om omverdenen – hvor vi skal besøge egne og andres data 
(udsagn) om sundhedsvæsenets udfordringer 

 
Efter en safari følger et lejrbål, hvor vi kan drøfte det vi har oplevet på safarien. 
  

Kl. 12.30-13.15 Frokost 

Kl. 13.15-15.45 Data-safarien (fortsat) 
 

Kl. 15.45-16.00 Evaluering af dagen 
 

 
 
 
FREDAG d. 23.08.2019 
 

Kl. 9.00-10.00 Efter Data-safarien 
 
Opsamling på den refleksion bestyrelsesmedlemmerne har gjort sig 
iforbindelse med ’Viden-safarien’ med sekretariaet d. 22. august 2019. 
Det kan være viden, der har vakt undren, har givet anledning til bekymring, 
og/eller viden man mener at bestyrelsen skal handle på. 
 

Kl. 10.00-10.15 Pause 
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Bestyrelsesmøde 
 

FORMALIA 
 

Kl. 10.15-10.30 1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Punktet indeholder bilaget: Referat af bestyrelsesmøde d. 27-28.5.2019 

 

PUNKTER TIL BESLUTNING 
 

Kl. 10.30-11.30 3. Lederforeningens lønstrategi 
Punktet indeholder bilaget: Lønstatements til Lederforeningens lønpolitik 
 
Irene fremlægger forslag til lønpolitikkens statements. De enkelte statements 
underbygges med tal og analyser. 
  
Beslutning 
Bestyrelsen beslutter de endelig statement for Lederforeningen lønpolitik. 
 
Baggrund 
På bestyrelsesmødet d. 28. maj gennemgik bestyrelsen en proces hvor man kom 
rundt om hele den nuværede politik. Følgende holdninger blev fremhævet af 
bestyrelsen: 

1. At være leder fordrer en individuel tilgang til løn, og at der gås efter 
højest mulig løn til hver enkelt leder 

2. Ledende sygeplejerskers værd som ledere berettiger dem til de højeste 
lønninger i sundhedsvæsenet 

3. Lederne får både en højere agtelse og en højere løn ved at forhandle 
lokalløn selv. 

4. Lederne sygeplejersker bør honoreres for deres ledelse, det fordrer en 
lønklassificeringsmodel der tager udgangspunkt i ledelse 

Kl. 11:30-12.30 Frokost 

Kl. 12.30-13.15 4. Fastholdelse og rekruttering 
På mødet fremlægges Udkast til Lederforeningens statement på Fastholdelse og 
rekruttering. 
 
Peter fremlægger forslag til Lederforeningens statements på fastholdelse og 
rekruttering. De enkelte statements underbygges med tal og analyser. 
  
Beslutning 
Bestyrelsen beslutter de endelig statement for fastholdelse og rekruttering. 
 
Baggrund 
På bestyrelsesmødet d. 24. januar 2019 besluttede bestyrelsen at 
Lederforeningen skulle have en politisk holdning til fastholdelse og rekruttering.  
På bestyrelsemødet d. 12.03.19 havde Peter et oplæg om emnet. 
 
Bestyrelsen ville bla. gerne at Lederforeningens politiske holdning/strategi til 
fastholdelse og rekruttering indeholdt følgende fokuspunkter: 

1. On-boarding (passende introduktion – særlig af nyuddannede) 
2. Leadership pipeline (Brug af kompetencer på rette sted) 
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3. Fagligt forsvarlige normeringer (Overensstemmelse mellem krav og 
ressourcer) 

4. God ledelse (Ledelse med nærvær, tydelighed og handling) 
5. Rum til ledelse (Passende rammer og vilkår for at kunne udøve ledelse) 

Kl. 13.15-13.30 5. Afvikling af bestyrelsens møder 
 
Beslutning 
Bestyrelsen beslutter sig ifht nedenstående tiltag samt eventuel additionelle 
tiltag: 
 
1. Irene og Peter vil med jævne mellemrum udsende orienteringsmail om 

aktuelle sager. 
2. Orienteringspunkt på dagsorden flyttes til sidst i dagsorden, således at 

orientering ikke fylder så meget på mødet, samt at der kommer mere fokus 
på beslutning og drøftelse af politik på bestyrelsesmøderne (er 
eksemplificeret med nærværende dagsorden). 

3. Der foretages en ny opbygning af dagsorden så det bliver mere tydeligt 
hvad er til orienteret, beslutning og drøftelse (er eksemplificeret med 
nærværende dagsorden). 

4. Der afholdes et Adobe Connect møde snarest, ifht om dette kan være et 
værktøj til at skabe mere liv mellem møderne. 

5. Sekretariatet kan sende mails ud på vegne af bestyrelsesmedlemmerne til 
lederne i deres valgområde. 

 
Baggrund 
På bestyrelsesemødet d. 27-28. maj 2019 evaluerede bestyrelsen på 
bestyrelsesmøderne og arbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsen pegede på at følgende 
fungerer godt i dag: 

• Gode dagsordener 

• Bestyrelsen er bredt repræsenteret 

• Dejligt når vi har konkrete opgaver - eks. Tænketank projektet. 

• Der arbejdes godt mellem møderne. 

• Godt med inspirationsdagene med leder-TR og medarbejderne. 
 
Samtidig havde bestyrelsen følgende forslag: 

• Gerne mere inddragelse frem for orientering så vi skaber energi på 
møderne. 

• Kan vi se på hvordan andre afvikler møder som vi kan lade os inspirere 
af?  

• Mere konkret til dagsorden, hvad er til orienteret, beslutning og 
drøftelse. 

• Ønsker en liste over hvem vi repræsenterer på de enkelte arbejdspladser 
(Jonna nævnte at dette ville give problemer i forhold til GDPR). 

• Gerne have mulighed for at være mere visionære – hvad vil vi som 
bestyrelse og ikke så meget fokus på driften i Lederforeningen. 

• Vi mangler liv mellem møderne – kunne det være vis mail/skype? 

• Bedre fremmøde fra bestyrelsen. 

• Bruge gode erfaringer fra et andet bestyrelsesarbejde (Maria er fx i 
bestyrelsen i DSS). 

• 2 dages møder fungerer bedre end endagsmøderne og ok med færre 
møder og evt. kombineret med skypemøder. 



4 

 

Kl. 13:30-13.45 Pause 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
 

Kl. 13.45-14.30 6. Visionsarbejdet i DSR 
Punktet indeholder bilagene: Opsamling på HB workshop d. 20. juni 2019 OG 
Dataplancher fra datasafari på HB workshop d. 20. juni 2019 
 
Bestyrelsen har mulighed for at komme med med input til arbejdet med DSR’s 
vision. Helt konkret er der tale om input der vil blive brugt af HB på en 
workshop som HB skal have d. 28-29. august 219 
 
Punktet vil indeholde en proces, hvor bestyrelsen bl.a. drøfter:  

• Hvad er medlemmernes behov? Herunder Hvilke tilbud, ydelser eller 
aktiviteter giver mest værdi for lederne? Hvilke tilbud, ydelser eller 
aktiviteter er mest usynlige for lederne, men nødvendige for at kunne 
levere værdi? 

• Er der noget man kunne være særlig nysgerrig på at spørge 
medlemmer om i relation til værdien af deres medlemskab? 

• Er der noget vi skal have mere af i fremtiden? 

• Skal DSR have en særlig ledervision? 
 
Baggrund:  
På DSR’s kongres i maj 2018 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en ny vision 
og et nyt værdigrundlag for fremtidens Dansk Sygeplejeråd. HB besluttede på 
mødet i december 2018, at der skal afholdes en temakongres i 2020 som afvikles 
over 2 dage. Den første dag afvikles en Fagkongres (fagpolitisk fokus) og anden 
dagen afvikles som Kongresdag (Organisationspolitisk fokus), hvor den nye 
vision og det nye værdigrundlag skal besluttes.  
 
HB har nedsat en HB-styregruppe med DSR’s formand og fem HB-medlemmer. 
Irene sidder med i styregruppen. Rammerne for styregruppens arbejde er at 
bidrage til at sikre fremdrift og kvalificere indsatsen, herunder prioritering af 
involverende aktiviteter frem til temakongressen i maj 2020. 
 
HB havde en workshop d. 20. juni, med det formål at få et fælles billede af 
relevante udfordringer og muligheder, som DSR står overfor. På HB’s workshop 
d. 28. august 2019 skal HB på baggrund af det fælles billede, udforme 
visionstemaer, der skal inkluderes i det videre visionsarbejde i DSR. 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 
 

Kl. 14.30-14.45 7. Tænketank 
 
Bestyrelsen får en status på arbejdet med Tænketanken. 
 
Baggrund: Bestyrelsen har besluttet at Tænketanken skal have et fast punkt på 
bestyrelsesdagsorden. 

 8. Hvad sker der i Lederforeningen og hos bestyrelsesmedlemmerne 

• Folkemødet 

• Lederugen (uge 44) 

• mm 
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EVENTUELT OG EVALUERING AF BESTYRELSESMØDET 
 

Kl. 14.45-15.00 9. Eventuelt 
 

10. Evaluering af mødet 
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HPE d. 24-06-2019 

Årshjul 2019 
 

 Arrangement/ 
Aktivitet 

Dato Sted Indhold 

JANUAR HB 16-17.1   

Bestyrelsesmøde 
2 dags 

23-24.1 Kvæsthuset Møde med FSLS’s bestyrelse  

FEBRUAR     
MARTS HB 7-8.3   

Bestyrelsesmøde 
 

12.3 Kvæsthuset Lederforeningens mission og 
vision 

FSLS konference – Det 
nære sundhedsvæsen 

26-27.3   

APRIL Generalforsamling i 
Danske regioner 

11.4   

HB 24-25.4   
MAJ Fagkongres-

forberedelse 
7.5 Odeon  

Fagkongres 
 

8.5 Odeon  

Bestyrelsesmøde 
2 dags 

27-28.5 Kvæsthuset Videreudvikling af 
Lederforeningens lønpolitik 

JUNI Folkemøde 13-16.6 Bornholm  

HB 19-20.6   
JULI 
 

AUGUST Fællesmøde m. 
sekretariat 

 22.8 
 

Kvæsthuset 
 

 

Sommerfest 
 

22.8 Hos Irene  

Bestyrelsesmøde 
 

23.8   

HB 28-29.8   
SEPTEMBER Bestyrelsesmøde 

 
30.9 Kvæsthuset Lederforeningens 

arbejdsmiljøstrategi herunder 
leder exit  (flyttet fra august 
mødet) 
 
1.behandling af budget  
 

OKTOBER HB 2-3.10   

Lederdag 
 

7.10 
8.10 
9.10 
10.10 

Aalborg 
Aarhus 
Odense 
København 

 

NOVEMBER Bestyrelsesmøde 
 

13.11 Kvæsthuset Sidste behandling af budget 
Lederforeningen som digital 
anfører 

HB 14-15.11   
DECEMBER HB 11-12.12   


