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Referat 

Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 
Den 19. april 2022 

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

FORMALIA 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 
 
Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referat af bestyrelsesmøde 01.03.2022 blev godkendt 
 
 

AKTUELT 

 
Punkt 3. Punkter på HB mødet 
 
Irene og Marie gennemgik relevante punkter på HB dagsordenen ifht en eventuelt stillingstagen 
fra bestyrelsen. Denne gang er det primært kongresforslag og det gennemgås under punkt 6. 

 
Kommentar fra bestyrelsen 

• Meget gerne have HB bilagene før. 
 
Punkt 4. Gensidig orientering 
 
Titler 

• Blev lidt omstændigt ifht at kunne komme til at udmelde da aftalen var på plads fredag 
før påske. 

• Kommende drøftelse i bestyerlsen: Hvad skal vi bruge afdelingssygeplejersketitlen til 
fremover 

Kommentarer fra bestyrelsen 

• Oplever at kolleger er stolte af hvad vi har opnået, og der er anerkendelse fra overlæge 
og direktioner. 

• Lægerne er begyndt at buldre lidt ifht personaleledelse. Italesætter at læger kan ledelse 
sygeplejersker men ikke omvendt 

• Der er igangsat et ledelsesuddannelsesprogram for ledende læger på Bispebjerg 

• God ide at lave noget sammen med FAS om ledelse som fag og ledelse af 
sundhedsvæsenet 
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• Lave det samme som KL, DSR, Lægeforeningen og FOA har lavet med kvalitetsplanen på 
ledelse. Bruge Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet som en form for 
springbræt.  

• Gå efter en bestyrelsespost i Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet.  
 
Inspirator 
Heike gennemgik programmet for Inspirator. 
 
Folkemødet 

• Har ikke den lejlighed vi plejer. Irene (og Marie) kan få en overnatningsplads via HB.  

• Lederforum har ikke fået plads i FH-telt 
 
 

SAGER TIL DRØFTELSE 
 
Punkt 5. DSR Fagkongres og Kongres 
 
Bestyrelsen drøftede kort formål med DSR’s fagkongres og opbygningen af DSR’s kongres. 
 
Der blev skabt overblik over hvem fra bestyrelsen, der deltager i hhv. DSR’s fagkongres d. 16. 
maj 2022 og DSR’s kongres d. 17. - 20. maj 2022.  
 
Punkt 6. Kongresforslag 
 
Bestyrelsen gennemgik alle forslagene til kongressen ifht at identificere forslagenes vigtighed 
ifht Lederforeningen. 
 
 
Punkt 7. Bestyrelsens arbejdsgrupper – Status og sparing 
 
De enkelte arbejdsgrupper gav en status for deres arbejde. 
Det blev drøftet hvordan arbejdsgrupperne kan arbejde bedst muligt. 
 
 

AFRUNDING 
 
Punkt 8. Eventuelt 
Intet til punktet. 
 
Punkt 9. Evaluering af mødet 
Intet til punktet. 
 


