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Referat af Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 
Den 12. marts 2019 

Kvæsthuset 
Kl. 10:00- 16:00 

   
Tilstede: Irene Hesselberg, Peter Stuhaug, Kathrine Fog Schou, Mette Færch, Maria Brinck Krog, 
Lone Jensen, Susanne Højen, Marianne Savkov, Jonna Søegaard, Thomas Garlov og Heike Penzien 
(ref) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referat af bestyrelsesmøde d. 23-24.1.19 blev godkendt. 
 
3. Hvad sker der i Lederforeningen 
 
Sundhedsreform 
Irene orienterede om at status for sundhedsreform skal drøftes i HB på møde d. 13.3.19. 
DSR’s embedsværk været til møde i sundhedsministeriet 
Irene og Thomas har været til møde med Sofie Snor fra Alternativet. 
Henrik Keinicke, politisk chef i DSR, tilbyder at tale om sundhedsreformen og hvad DSR gør i 
den forbindelse. Det ville bestyrelsen gerne benytte sig af. 
 
Lederforum, Fagbevægelsens Hovedorganisation 
Irene orienterede om at der var afholdt første møde i Lederforum for 3 uger siden. Opgaven 
er lige nu at finde et fælles ståsted for gruppen.  Bente Sorgenfrei har inviteret alle 
medlemmer i Lederforum til individuelle møder inden der lægges en fælles strategi. 
Lederforum har nedsat et hurtigt arbejdende udvalg om ledelsesuddannelser og 
kompetenceudvikling for ledere – første møde er d. 12.4.19. 
 
Feedback kultur i sekretariatet  
Jonna orientede om at feed back og læring er et indsatsområde i hele Kvæsthuset. 
Indsatsområdet har været i Kvæsthuset hovedMED, og alle i Kvæsthuset har committet sig til 
at arbejde med det. Lederforeningens sekretariat har således i det sidste halve år arbejdet 
med feed back og læring med hjælp fra en proceskonsulent fra DSR’s HR-afdeling. Jonna har 
faste individuelle møder med konsulenterne ca. hver 3 uge. Derudover er man opstartet med 
kommunale og regionale møder med videndeling og sparring. Hver 3 måned er Irene, Peter og 
Jonna med. Hvert kvartal mødes alle konsulenter (konsulentmøde). MUS er ændret til 
udviklingssamtaler hver ½ år, som kører efter et særligt koncept, som er anderledes end det 
’normale’ MUS-koncept. 
Det næste fokuspunkt vil være feedback mellem medarbejderne. 
 
Nyleder kurser 
Peter orienterede om at vi har en udfordring med deltagelse i Nyleder2 kurserne. Et eksempel 
er Nyleder 2 i Fredericia i sidste uge, hvor der var tilmeldt 12, men kom 8. Dette er et billede, 
der går igen ifht de andre Nyleder2 kurser vi har haft udbudt. 
Der er sammensat et nyt program ud fra evealueringerne af Nyleder1 kurset. Nyleder2 er nu 
bygget op om følgende emner: Ret og pligt som arbejdsgiver, forhandling, arbejdsmiljø (både 
for lederen og for medarbejderne). Undervisningen var bygget op om cases.  
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Oplevelsen er at de nye ledere mangler overordnet viden om deres ansvar ifht arbejdsmiljø. 
Deltagerne på Nyleder2 efterspørger stadig et Nyleder3, men det har vi ikke kapacitet til. Vi 
opfordrer dem i stedet til selv at danne et netværk. 
Vi får ca. 200 nye medlemmer som er nye ledere om året 
Bestyrelsen tilkendegav at de var indstillet på at ringe til nye medlemmer. Sekretariatet 
kommer med et forslag til hvordan det kan gøres, herunder forslag til en taleseddel som kan 
danne udgangspunkt for samtalerne.  Det kunne være et 1 årigt projekt, hvor vi prøver det af.  
 
Lokal løndannelse 
Irene orienterede om at HB skal drøfte strategier for lokal løndannelse på møde d. 13.3.19.  
Lederforeningen har fokus på problematikken om at lederne ikke altid har 
forhandlingskompetencen. 
 
Leder-TR døgn 
Peter orienterede om at døgnet indeholdt et oplæg fra Martin Hornstrup om lobbyisme, et 
oplæg som blev vel modtaget. Oplægget gav bl.a. deltagerne en bevidsthed om at 
sundhedsreformen er et momentum til at søge indflydelse. 
Der var mange deltagere (12) og flere nye var med, hvilket gav et godt nyt pust. 
Det blev på døgnet aftalt at oprette en Facebookgruppe for leder-TR’er. 
 
Facebookgruppe om sundhedsreformen 
Thomas orientede om at 150 er kommet med i gruppen. Mange læser det, der lægges ind, 
men ingen kommenterer. 
 
Instegram  
Thomas orienterede om at muligheden for en Lederforening-instegram overvejes. 
  
4. Nyvalg i valgkreds Sjælland 
 
Da Mette Færch har fået job i valgkreds Hovedstaden kan hun ikke længere repræsentere 
valgkreds Sjælland, hvor hun er valg. Mette bliver som følge af Lederforeningens vedtægter 
§5 stk. 2 nødsaget til at udtræde af bestyrelsen.  
 
Beslutning 
Bestyrelsen besluttede at benytte muligheden i Lederforeningens vedtægter §5 stk 6 for at 
afholde et suppleringsvalg i valgkreds Sjælland. 
Bestyrelsen ønsker valget afviklet således at det nye bestyrelsesmedlem kan deltage i næste 
bestyrelsesmøde som afholdes d. 27-28. maj 2019. 
  
5. Lederdag 2019 
 
Der skal jvnf lederforeningens vedtægter §11 stk 1 ikke afholdes generalforsamling i 2019.  
 
Beslutning 
Bestyrelsen ønsker stadig at afholde en lederfag i oktober 2019. 
 
Bestyrelsen ønsker at dette skal involvere så mange medlemmer som muligt og ser derfor 
gerne at lederdag 2019 kan afvikles som arrangementer flere steder i landet.  
Arrangementet skal holdes inden for det afsatte budget (198.000 kr.). 
Sekretariatet kommer med et bud på hvordan arrangementerne kan afvikles. 
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6. Navne til tænketank 
 
Beslutning 
Bestyrelsen udpegede 4 medlemmer til tænketanken. 
 
Bestyrelsen har tidligere godkendt en proces til navngivning af tænketanken som indebærer 
at der udloddes en navnekonkurrence blandt medlemmerne. Thomas kunne orientere om at 
konkurrencen udskrives ultimo marts blandt Lederforeningens medlemmer. Alle medlemmer 
kan deltage med forslag til navn. Blandt alle indkomne forslag – plus eventuelle supplerende 
forslag – udvælges mindst to forslag. Udvælgelsen sker af Lederforeningens 
kommunikationsansvarlige, der om nødvendigt kan indhente ekstern ekspertise. Bestyrelsen 
beslutter, hvilket navn man foretrækker som navn for tænketanken. Navnet på den nye 
tænketank offentliggøres den 8. maj 2019 på Fagkongressen. 
 
7. Mission og vision 
 
Drøftelse 
Bestyrelsen drøftede at slogan, mission og vision bruges som: 

• nøgle for arbejdet 

• skitserer måden vi arbejder på 

• er vores DNA 

• slogan bruges konkret i mailsignatur, Forkant mm 
 
Bestyrelsen drøftede følgende forslag til slogan: Sundhed og ledelse med nærvær! 
 
Beslutning 
Bestyrelsen var efter en god debat enige om, at det var et fint forslag, og at der ikke var andre 
bud, der var bedre - hvorefter det nye slogan blev indstillet og vedtaget til at fungere som 
foreningens nye slogan. Man ville dog give de bestyrelsesmedlemmer som ikke deltog i 
mødet en mulighed for at have en stemme. Derfor blev det besluttet at sende forslaget ud til 
kommentering. 
 
Det blev endvidere besluttet at misionen stadig er formuleret som: 
 
Lederforeningens mission er at varetage ledende sygeplejerskers interesser samt at 
konsolidere ledende sygeplejerskers position og indflydelse i sundhedsvæsenet. 
 
Og vision er formuleret som: 
 
Vi er den mest indflydelsesrige lederorganisation 
 
1. Vi vil til enhver tid og i enhver kontekst sikrer den enkelte og gruppen af ledende 

sygeplejersker de bedst opnåelige løn og vilkår. 
2. Vi vil hjælpe ledende sygeplejersker til at sætte dagsordenen for dem selv og deres 

ledelse 
3. Vi vil fremme ledende sygeplejerskers ledelse og position i sundhedsvæsenet. 
4. Ledende sygeplejersker er de førende på inddragelse af samt bidrag til udvikling af 

sundhedsteknologi. 
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8. Rekruttering og fastholdelse 
 
På bestyrelsesmødet d. 24. januar 2019 besluttede bestyrelsen at Lederforeningen skal have 
en politisk holdning til fastholdelse og rekruttering.  
Peter holdt et oplæg om emnet. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen arbejder videre med følgende emner i fht Lederforeningens politiske 
holdning/strategi til fastholdelse og rekruttering: 

1. On-boarding (passende introduktion – særlig af nyuddannede) 
2. Leadership pipeline (Brug af kompetencer på rette sted) 
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) 

 
Peter – som er politisk tovholder på området – arbejder videre med henblik på at kunne 
fremlægge et udbygget forslag til en holdning og strategi på næste bestyrelsesmøde. 
 
9. Arbejdsgrupper 
  
Som en del af temakongressen i 2020 afholdes kongresdag - den 27. maj 2020, hvor der skal 
træffes beslutninger, som opfølgning på nogle af de kongresforslag, der blev behandlet på 
kongres 2018.   
 
HB-besluttede i oktober 2018,  at der skulle være involvering gennem arbejdsgrupper. På den 
baggrund nedsættes der arbejdsgrupper med deltagelse af repræsentanter fra bestyrelserne 
fra hver fra kreds, LF og SLS.  
 
Arbejdsgrupperne inviteres til workshops, der finder sted i maj / juni måned og afholdes rundt 
i landet. 
 
Beslutning 
Workshop vedr. demokratiske valg til KB er ikke umiddelbart relevant for lederforeningen. 
Bestyrelsen ville gerne sende en til workshop vedr. 4-årige valgperioder, men der var ingen 
der kunne på den udmeldte dato. 
Maria ville se om det var muligt for hende at deltage i Workshop vedr. elektroniske 
afstemninger. 
 
11. Eventuelt 
 
Evaluering 
Bestyrelsen gav udtryk for at det havde været et godt møde med god dynamik og debat. 
 
 

 

 


