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Mundtlig beretning af formanden for Lederforeningen i DSR  
ved generalforsamlingen i Lederforeningen d. 22. oktober 2020 
 
 
Sundhed og Ledelse med nærvær 
 
Ja så nemt kan det siges – Lederforeningens virke… 
 
Det handler om teamwork; Sammen på vegne af alle. Og hver for sig sammen. En arbejdsform som endda  
er blevet 2020´s mantra. 
 
Lederforeningen er medlemmerne. Og Lederforeningen er os, der arbejder i og har vores daglige virke i 
Lederforeningen. Sammen kan vi flytte og udrette noget i det samlede sundhedsvæsen. Sammen kan vi 
gøre noget for og med ledelse. Sammen kan vi være nære, selvom vi er mange. 
 
En Generalforsamling er noget særligt. Det er Lederforeningens øverste organ. Det er her i dag, vi 
medlemmer sætter retning for de næste to års arbejde.  
 
At det så samtidig er noget ganske særligt i dag, skyldes to ting: Det er første gang i lederforeningens 
historie, at det er to år siden, der sidst har været generalforsamling. Og det er første gang i 
Lederforeningens og hele Dansk Sygeplejeråds historie, at der gennemføres en Generalforsamling, hvor 
deltagerne både er samlet i et fysisk og et virtuelt rum.  
I det hele taget, er der meget historisk og første gang i den fysiske, virtuelle og teknologiske verden i 2020 – 
og mere om det.  
 
Først vil jeg lige bede jer alle om både her i rummet og i det virtuelle rum at bruge 10sekunder til at tænke 
på et ord der kan opsummere de sidste to år begivenheder…  
Og så er der gået 10 sekunder – i det virtuelle rum kan I række hånden op ved at trykke på knappen og her i 
salen kan alle der har tænkt på Corona række hånden op nu. 
 
Jeps – Corona – er blevet det stærkeste ord i vores bevidsthed. Vi skulle også gøres os umage for at huske 
tilbage på alle de andre ting der er sket, da vi lavede den skriftlige beretning. 
 
Coronatidens tydeliggørelse af betydningen af faglig ledelse og hvad det bruges til når det handler om 
lederes løn og vilkår 
 
Det vil være helt unaturligt på en Generalforsamling i efteråret 2020 ikke at nævne Corona eller mere 
specifikt Covid 19. 
Godt nok blev 2020 af WHO udnævnt til at være Year of Nurses (and Midwives), men dem der for nogle år 
siden udråbte året til at være dedikeret disruption, må alligevel sidde tilbage i år og tænke, at selv de 
mange teorier der fremkom – også om disruptionledelse – og de mange foredrag, aktiviteter, kurser og 
debatter det medførte, kunne på ingen måde overgå den disruption, som Coronaen har bidraget med til 
ALT. 
Selv de mest disruptionfokuserede havde ikke fantasi til at forestille sig hvor hurtigt arbejdsgange, kultur, 
samværsformer, klimaforandringer og alt muligt andet kunne omstille sig. Så hurtigt! 
 
Som ledere midt i alt det, behøver jeg ikke at bruge tid på at fortælle jer, hvad det har krævet eller hvad det 
har givet og medført. Det ved I godt. 
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Takket være jeres indsats har alle i Danmark kunne være trygge. For uanset om den enkelte borger har 
overholdt alle retningslinjer, sprittet, vasket hænder og holdt afstand. Så har de samtidig trygt kunne feste 
og overtræde reglerne i tryg vished om, at skulle de alligevel blive syge, så har vi et godt, effektivt og 
velfungerende samlet sundhedsvæsen såvel den kommunale som den regionale del af det – også når krisen 
rammer. 
 
I har om nogen stået midt i det. Og I har om nogen fortjent kæmpe ros for jeres indsats. 
 
I Lederforeningen syntes (og synes) vi så til gengæld, at I skulle have andet end ros.   
 
Vi syntes, at I også skulle HONORERES for jeres indsats. Uagtet, at I som ledere er gået til opgaven så 
selvfølgeligt og uagtet, som det selvfølgelig også forventes at ledere (også) her går forrest, er 
omstillingsparate og fleksible - så er det en kendsgerning, at det at stå til rådighed, er blevet til et meget 
fysisk begreb. Dét at ændre arbejdsgange og procedurer er ikke noget, der har været i proces og undervejs i 
lang tid. Ledelse af medarbejdere er blevet meget nærværende og ledelse af ledere er blevet synligt. 
Nærmest som en teamøvelse, hvor hver ledelseslags opgaver er blevet meget synlige. Der har været mange 
møder overalt. Det virtuelle møderum har været “fully booked”.  
Og det har været med møder, hvor konklusionerne fra møderne er blevet til handling lige med samme. 
 
Med andre ord, så har alle været berørt - men alle har påvirket forskelligt. 
 
I marts blev der lavet en såkaldt fælleserklæring arbejdsmarkedet parter imellem.  
Dvs. Danske Regioner og KL aftalte med fagforeningerne en fælleserklæring, hvor man blev enige om, at 
der kunne laves nye lønforhandlingerne og aftaler i perioden. Nu handlede det om at komme helskindet 
igennem pandemien. 
 
For jer – ledere på sundhedskartellets lederoverenskomst – betød det, at det eneste I kunne gøre for at 
blive lønkompenseret for jeres mange nye opgaver og mange ekstratimer, der skulle lægges i opgaverne - 
var at indgå en merabejdsaftale. 
 
I Lederforeningen udarbejdede vi derfor en coronalogbog, for at hjælpe jer til at beskrive de ekstra opgaver 
og situationer, I fik og stod i undervejs. Coronalogbogen kunne bruges som dokumentation til at indgå en 
merarbejdsaftale. Altså bruges til, at I kunne bede om en ekstra lønkompensation for de nye opgaver.  
 
Det er ikke mange merarbejdsaftaler, der bliver lavet rundtomkring i landet i hverdagen. Og som ugerne gik 
i foråret, blev det tydeligt for os, at merarbejdsaftalerne heller ikke sad løs rundt omkring i krisetider. Så 
der blev altså IKKE aftalt ekstra honorering til lederne for det meget ekstra arbejde. Som ellers ville være 
meget rimeligt. 
 
Ved udløbet af fælleserklæringen i maj måned begærede vi derfor en forhandling i alle landets 98 
kommuner og på samtlige hospitaler på vegne af jer. 
 
I takt med at forhandlingsdatoerne kom i hus med arbejdsgiverne, inviterede vi hvert sted til 
medlemsmøder, så vi kunne være bedst forberedt til de forestående forhandlinger. 
 
I denne situation, har vi været nærmest taknemmelige for den naturlighed, der er opøvet i, at holde 
virtuelle møder.  
Vi er også blevet nærmest digitale nørder – for som med så mange andre it-systemer, så har det været 
interessant at betragte, at selv til noget så rimeligt simpelt som et virtuelt møde, er der tæt på et system 
for hver region og hver kommune. Der er ikke noget at sige til, at det så skal forblive svært med et fælles 
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elektronisk patientjournal- og kommunikationssystem, der dækker hele landet og på tværs af kommuner og 
regioner… 
 
Vi havde håbet, at det vi nu kalder coronaforhandlinger i daglig tale, kunne forhandles særskilt, og at der 
derudover ville være de årlige individuelle lønforhandlinger.  
Dét vi kan se landet over er, at de fleste steder er lokallønspuljen blevet fyldt lidt op og så er 
coronaforhandlingerne blevet en del af årets lokallønsforhandlinger. 
 
Vi har i talende stund holdt medlemsmøder og forhandlet, eller i hvert fald opstartet forhandlingerne i 85 
kommuner, på stort set alle hospitaler, og tre regioner. (i Region Hovedstaden er det lagt helt ud til de 
enkelte hospitaler fra start af, så der skal vi ikke forhandle og Region Nordjylland har været nødt til at 
udskyde forhandlingen til november).  
De steder der ikke allerede er forhandlet i, er der aftaler om forhandlinger inden udgangen af året. 
 
Efter de mange medlemsmøder blev det tydeligt, at det ville være fair, hvis alle leder blev honoreret med 
en ekstra månedsløn og at nogle ledere så blev yderligere honoreret for ekstra-særlige opgaver. Ud fra 
devisen om, at alle har været berørt, men alle har været påvirket forskelligt.  
 
Det har vi ikke fået igennem nogen steder. Men det har ikke været spildt at fortælle arbejdsgiverne, at 
sådan et ekstra honorar ville være helt rimeligt. For det har givet en god anledning til at få præciseret 
ledende sygeplejerskers særlige kompetencer i forhold til andre ledere med anden faglig baggrund. 
 
Det har også givet god anledning til at diskutere, hvad der er rimeligt at forlange af en leder i forhold til 
tilstedeværelse og rådighed - og hvor fleksibelt det er rimeligt at forvente, at lederen skal være.  
 
Så selvom vi ikke alle steder er gået ud ad døren/eller har forladt det virtuelle møde med kroner og øre til 
lederne, så kan vi se efterfølgende, at der er sat processer i gang, og at de kompetencer ledende 
sygeplejersker har bidraget med, alligevel har været så betydelige, ikke bare for eget område, men på tværs 
af organisationer, at der efterfølgende er blevet givet engangsbeløb eller kvalifikationstillæg alligevel. 
 
Så vores indsats med forhandlinger har nyttet - og resulteret i ekstra honorering. 
 
Der er i perioden marts til midt oktober forhandlet næsten 13 millioner kroner hjem i lokalløn. 
 
Ses der alene på engangstillæg i perioden er der blevet givet knap 6 millioner i engangstillæg til ledende 
sygeplejersker og ledende sundhedsplejersker i hele landet. Det giver lige nu et gennemsnit på godt 3000 
kr. til alle. Men det typiske er, at man som leder har fået et engangshonorar på10-15.000 kr 
 
Og til det er der nok bare at konstatere, at arbejdsgivere og skatteborgere i Danmark har fået meget for 
pengene. 
 
Beløbet er ikke endeligt, da der i et normalt år kommer mange lønaftaler ind i december – og mon ikke 
også at det sker i år. 
 
Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det har været virkningsfuldt at banke på hos alle arbejdsgivere i maj 
måned – der er blevet set på forhåndsaftaler og gamle aftaler alle steder – og ikke mindst er den 
individuelle lønforhandling og vejen dertil blevet efterset alle steder. Men vigtigst er, at med de 
udmeldinger der er kommet fra KL og Danske Regioner, er jeg ikke sikker på, at der ville være givet noget til 
lederne overhovedet… 
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Er der så noget, der er fælles på tværs af sektorer og igennem hele landet? JA 
 
Hvis det ikke var tydeligt før – så er det blevet det nu: Den sygeplejefaglige dimension – med andre ord 
kaldet den sygeplejefaglige ledelse har gjort en kæmpe forskel! 
 
I f.eks. arbejdstilrettelæggelsen med de rette kompetencer de rette steder, hvem skal oplæres og hvor 
meget, hvem kan flyttes, hvem skal blive for at opretholde og udføre de vanlige opgaver. 
I forbindelse med håndtering af hygiejne, smittestop, og værnemiddelbrug. 
I kommunikation til patienter, borgere og pårørende. Oversættelse af retningslinjer, så de kunne omsættes 
til handling.  
 
Og så er der dét, der måske gjorde, at vi startede vores arbejdsliv som sygeplejersker – helheden – også i 
lederopgaven.  
Mange arbejdsgivere har påtalt, hvor overordentlig heldige de er med at have ledende sygeplejersker i 
deres organisation, for I har et særligt overblik, tager jer af tingene og får det hele til at glide, grundet god 
ledelse med nærvær - og også fordi I ikke bare kender jeres medarbejdere – men faktisk kærre om dem. 
 
Men hele denne indsats for, at I skal værdsættes og honoreres, slutter ikke med coronaforhandlingerne.  
 
Der er fortsat et “lige løn for lige ledelse - problem”.  
Og der er også fortsat grund til at forbedre lederlønnen generelt.  
Der fortsat udfordringer med, hvad det vil sige at stå til rådighed og være selvtilrettelæggende uden 
øverste tjenestetid.  
Og der er fortsat udfordringer med at der ikke kigges på honorering, når noget er mere end ekstraordinært.  
Og der skal stadig arbejdes med klassificeringer af nyoprettede stillinger f.eks. ved omorganiseringer. 
Der skal arbejdes med uddelegering af forhandlingskompetencer til de årlige individuelle lønforhandlinger, 
at ledelsesspænd står i forhold til forventninger til opgaveløsning og meget mere…  
 
 
Alle disse ting – og mange andre - bør forbedres. Og det fører mig direkte over i OK21 
 
OK21 
Status er, at over 1100 ledende sygeplejersker udfyldte vores kravindsamlingsskemaer og der blev afviklet 
20 virtuelle medlemsmøder med forskellige OK relevante emner, så bestyrelsen havde et godt fundament 
til at formulere hvilke krav der skulle indsendes fra Lederforeningen til de kommende 
overenskomstforhandlinger. 
 
Processen er nu, at Hovedbestyrelsen i DSR og Forretningsudvalget i Sundhedskartellet samler kravene og 
udvælger hvilke der til sidst – og det sker i november – så skal udveksles med arbejdsgiverne. 
 
Det spændende ved de centrale overenskomstforhandlinger er jo hver gang at se hvor meget aftryk vi som 
Lederforening lykkes med få på det samlede resultat. 
 
Vi henter, sammen med jer, ved de årlige individuelle- og lokallønsforhandlinger mange penge hjem hvert 
år – i omegnen af over 21 millioner.  
 
Det på trods af, at der ved de seneste 5 overenskomstforhandlinger ikke er afsat midler til lokal 
løndannelse.  
Så der er altså en slags synergi mellem hvad vi får hjem centralt, der gør de lokale forhandlinger nemmere - 
og hvad vi kan klare lokalt, hvis det ikke blev til et centralt anliggende.  
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Eller sagt på en anden måde:  
 
Hvis vi IKKE lykkes med at få hævet den grundlæggende lederløn så meget, som vi gerne vil, så lykkes vi 
efterfølgende med, at I i stedet får et løft via de årlige individuelle- og lokallønsforhandlinger! 
 
Og dét bliver dermed også en del af det spændende ved de kommende forhandlinger om OK21. 
 
(Og Lederforeningen arbejder naturligvis stadig på at få den centrale aftaleret, så lederløn for alvor kan 
komme på dagsordenen…) 
 
 
Faglig ledelse er stadig på dagsordenen 
 
Omorganiseringer, ledelsesvilkår, slangekryds, sengeslanger, normering + - og hvad sker der med 
sygeplejen, er et væsentligt omdrejningspunkt ikke bare for løn og vilkår for ledende sygeplejersker. 
 
Overalt i regionerne ser vi, hvordan omorganiseringer godt nok er med afsæt i patientens vej gennem 
hospitalerne – men i praksis er det stadig de lægelige specialer, der er omdrejningspunktet.  
 
Vi har igennem de sidste to år holdt såvel medlemsmøder og møder med arbejdsgiverne for at bringe et 
større fokus på, hvad der skal ske med sygeplejen, sygeplejerskerne og deres faglighed og ikke mindst fokus 
på hvem man egentlig er leder for, når medarbejderne flyttes rundt. 
 
Det er en spændende debat – og der er tænkt mange tanker for at få det bedste sygehusvæsen, der både 
tilgodeser patienternes vej igennem systemet og tilgodeser de højt specialiserede opgaver, der er kommet 
på hospitalerne.  
 
Derfor er det også vigtigt, at vi som ledende sygeplejersker i de mange forskellige fora, vi er repræsenteret 
i, tager ordet og er med til at sætte en dagsorden, som også sikrer sygeplejefaglig ledelse. 
 
Der pilles ved afdelingsledelsesbegreber, afsnitsledere, gruppeledere, funktionsledere. Og mange andre 
begreber popper op - så som for eksempel koordinerende sygeplejersker, flowmastere, sygeplejersker med 
ledelsesfunktioner. Og mange flere kreative tiltag, der tilsammen egentlig i en lederforeningsoptik mest af 
alt dækker over at der spares på antallet af ledere.  
 
En dag som dette er en god anledning til at sparre med hinanden om, hvad vi kan gøre for at ændre denne 
udvikling. 
Ræk hånden op eller tryk på ræk hånden op knappen, hvis du inden for de sidste to år har fået ny titel eller 
været del af en omorganisering (det dækker over alt fra sammenlægning, strukturændring, udvidelse af 
ledelsesområdet, større eller mindre ledelsesspænd mm.) 
 
Hvis mange hænder: antallet af hænder i vejret viser med al tydelighed at I sidder inde med gode erfaringer 
om hvad forandringer kræver – og om omorganiseringerne har givet det udbytte de var tiltænkt – en god 
viden der kan udnyttes til en kommende sundhedsreform, til kvalitetsstandarder – og ikke mindst til den 

næste omorganisering eller besparelse 😊 

Hvis få hænder: Det skal I nyde 😊 
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På ældreområdet blev debatten om faglig ledelse i kommunerne også tydelig i forbindelse med sagen om 
Else i sommer. 
 
Den debat medførte et ældretopmøde og selvransagelse i mange kommuner – kunne det have været sket 
hos os? 
 
I Lederforeningen lavede vi et ældreudspil.  
 
Og efterårets lederstafetdage har også – med overskriften: ”Kan du tåle skjult kamera i 14 dage på din 
institution” - haft nogle gode og vigtige debatter om, hvad gøres, hvad kan der gøres og ikke mindst hvad 
skal der gøres, når først pressen er på en sag. 
 
Disse debatter, ældreudspil og den samlede samfundsdebat peger alle i retning af at stille krav til faglig 
ledelse. 
Med andre ord: Jeg oplever, at der er momentum for ledende sygeplejersker lige nu.  
Så dagens opfordring er, at I og vi holder os til!  
Og der er ingen grund til beskedenhed - eller alle de sædvanlige snakke om, at andre faggrupper kan også 
lede, for det kan de sagtens.  
Nej, det er nu de faglige argumenter skal udbasuneres, ikke så megen beskedenhed.  
Lad de faglige argumenter for kvalitet i ældreplejen komme frem, lad os kæmpe for at nationale 
kvalitetsstandarder i en kommende udgave, tager afsæt i faglighed og ikke i et skatteudskrivningsgrundlag. 
 
Den indsats kan være med til at gøre den lovede og kommende sundhedsreform til en reform, der ser på et 
samlet sundhedsvæsen og ikke en regional, kommunal og praktiserende læge opdeling – men en samlet 
sundhedsreform. Det vil være et vigtigt skridt … og det kan I medvirke til lykkes, hvis I taler højt om den 
vigtige faglige ledelse på tværs – hold jer endelig til i alle de fora og medier I kommer i nærheden af… 
 
Fordelen med en mundtlig beretning på en generalforsamling er, at det ikke kun behøver at handle om det 
vi har lavet i perioden.  
Den mundtlige beretning giver også mulighed for at perspektivere - og også mulighed for at se frem på, 
hvad vi skal lave i den kommende periode. 
 
Derfor dribler jeg lige så stille ind i fremtiden – med det foregående i bagagen – og frem til, hvad 
bestyrelsen og Lederforeningen skal have særligt fokus på.  
For som jeg startede med at sige, så handler det om teamwork – med 4200 medlemmer i Lederforeningen 
er vi godt infiltreret i det samlede sundhedsvæsen. Vi er faktisk den største ledergruppe i kommuner og 

regioner indenfor vores område. Det kan noget 😊 
 
Inden jeg går i gang med at præsentere de hovedindsatsområder, som bestyrelsen har udvalgt til 2021 – og 
som vi rigtig gerne vil høre jeres mening om, så vil jeg lige bruge anledningen til at ridse op for jer hvad 
Lederforeningen er for en størrelse. 
Og til dem af jer, der har læst og evt. hørt Anders Seneca på vores fagkongres for nogle år siden fortælle om 
kerneopgaven og vejen dertil – må gerne tænke, at vi vidst har misforstået budskabet om én kerneopgave! 
Men som med så meget andet, er Lederforeningen en kompleks størrelse, så vi har valgt at fokusere på 
hele seks af slagsen… 
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Og så er jeg tilbage, hvor jeg startede beretningen – og jeg arbejder mig støt og roligt hen til det vi i 
bestyrelsen har tænkt som de vigtigste hovedpunkter for den kommende periode – men bare, så I ikke 
sidder og tænker, hvad så med alt det andet i det det seks kerneopgaver du lige har oplistet – så kommer 
her hvordan vi arbejder med det hele – og alligevel har valgt at tage nogle særlige hovindsatsområder ud… 
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I dag har vi f.eks. et debatindlæg i Politiken Monitor, som indspark til sundhedsreformsarbejdet – ret 
relevant set i lyset af at vi forhåbentligt også får nogle gode indspark med herfra i dag til det videre arbejde 
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Og så er vi få slides fra debat: 
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Og nu er det jeres tur til at bidrage til den mundtlige beretning – kom med kommentarer, bidrag til 
hovedindsatsområderne og hvis der er noget I tænker skulle have været med i beretningen – så er det nu I 

skal spørge ind til det: for så er det straks med i den samlede beretning 😊 
 
Thomas kommer rundt i salen med mikrofonen, så ræk hånden op herinde og til jer i det virtuelle rum – I 
rækker hånden op ved at trykke på knappen. Så skulle vi alle være sammen på afstand og klar til en god 
debat.  
Tak for ordet  


