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Referat  

Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 
Den 12. maj 2022 

kl. 17.00-20.00 
Teamsmøde 

   
Tilsted:  Irene Hesselberg (formand), Marie Rosbjerg Ovesen (næstformand),  Barbara Smith Dyrmose 
(Midtjylland), Henriette Lerche (Nordjylland), Troels Bjørn (Nordjylland) Patricia Vallebo Lindhardt (Sjælland), 
Eva Birgitte Grønberg (Sjælland), Mette Juul Johansen (Syddanmark), Tine Brink Erlandsen (Syddanmark), 
Marianne Løvdahl (Hovedstaden) og Charlotte Rahbek  Norup (Hovedstaden) 
Jonna Søegaard (chef), Thomas Garlov (kommunikationsansvarlig) og Heike Penzien (chefkonsulent) 
(referent) 
 
Afbud: Pama Subakaran (Midtjylland) 

 
FORMALIA 

 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referat af bestyrelsesmøde d. 19.04.2022 blev godkendt. 
 
 

AKTUELT 

 
Punkt 3. Punkter på HB mødet 
Intet til punktet, da der ikke er HB møde pga Kongres. 
 
Punkt 4. Aktuelt fra bestyrelsen  

• Der er afholdt møde i netværk af ledende sygeplejersker på både strategisk og 
udførende niveau og fra alle nordjyske kommuner. På dagsorden var bla. borgernær 
specialsygepleje, erfaringer om SUL-ydelser. Lederforeningen kom også op, bl.a. blev 
der spurgt  ind til Lederforeningens forhandling af løn i kommunerne. Netværket 
besluttede endvidere, at Henriette (bestyrelsesmedlem) skulle skrive til Astrid Kragh 
(efter opfordring fra ministeren selv) om udfordringen i at praksislæger frit kan vælge 
om man vil lave en doseringspakke eller ej. 

• Der er behov for at omsorg kommer på dagsorden på line med kapacitet og flow mm. 
Kunne være et tema vi kunne tage op med medlemmerne. 

• Oversygeplejerskerne i Hovedstaden har afholdt møde med kreds Hovedstaden om 
hvordan vi taler om sygepleje. 

• Ledernes arbejdsmiljø er meget presset, særlig som resultat af, at der mangler mange 
sygeplejersker. Man kan begynde at spørge sig selv om det er forsvarligt at drive 
sygehuset. Mange lederkolleger er meget pressede. 

• Der opleves en presset belægningssituation – lægerne opleves ikke altid deltagende i at 
løse overbelægning. Det skal der være fokus på at det nye ledelseslag på lægesiden gør. 

 
Punkt 5. Aktuelt fra formandskab  
Formandsskabet supplerede ledelsesberetningen: 
 

• Lederforeningen har planer om at samler sygeplejerskerne i de 3 ekspertgrupper under 
Ældreloven. Det er aftalt at Grete også deltager. 
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• Vi har fokus på at få sygeplejersker i ledelsen af de nye tiltag på sundhedsområdet. 

• Region Nordjyllands nye struktur bliver en større sag, som bestyrelsen helt sikkert 
kommer til at høre mere om. 

 
Punkt 6. Aktuelt fra chef fra sekretariatet 
Chef for Lederforeningen berettede om aktuelle relevante sager fra sekretariatet: 

• Der ses en tendens til en lille optrapning på sager.  

• Haft en enkelt bortvisningssag for nyligt. 
 

SAGER TIL DRØFTELSE 
 
Punkt 7. Inspirator – Evaluering af 2022 
Bestyrelsen fik præsenteret deltagerevalueringen af Inspirator 2022 og foretog en egen 
evaluering. Alt i alt var der god tilfredshed med dagen.  
 
 
Punkt 8. DSR Kongres – Stand og synlighed 
Irene fremlagde forskellige muligheder for aktiviteter som bestyrelsen drøftede.  
 
 
Punkt 9. Handlingsprogram i Kongressen 
Bestyrelsen drøftede kongressens Handlingsprogram. 
 
Punkt 10. Kongresforslag 
Bestyrelsen gennemgik Lederforeningens forslag samt strategi for fremlæggelsen på 
Kongressen. 
 
Bestyrelsen gav følgende mandat til de delegerede 

• Ifht forslag om hel bestyrelse og næstformand i HB: Mandat til at gå efter det vi kan få 
igennem. 

• Ifht forslag om honorering af formandsskab: Som udgangspunkt alt eller intet, men med 
mandat til at tage bestik af situationen på selve kongressen. 

 
 

AFRUNDING 
 
Punkt 11. Eventuelt 
Intet til punktet. 
 
Punkt 12. Evaluering af mødet 
Intet til punktet. 


