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Referat  

Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 
Den 1. marts 2022 

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

FORMALIA 
 
Kl. 10.00-10.10 (10 min) 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Orientering og beslultning om aktivitet til 8. marts tages under punkt 12 om ligelønsgruppen 
 
Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Referat af bestyrelsesmøde 08-09.02.2022 blev godkendt. 
 

AKTUELT 

 
 
Punkt 3. Punkter på HB mødet 
Bestyrelsen har fået tilsendt et link hvor de kan tilgå HB dagsorden og bilag. 
Irene og Marie gennemgår relevante punkter på HB dagsordenen ifht en eventuelt stillingstagen 
fra bestyrelsen. 
 
Kommentarer fra Bestyrelsen  
Det er en meget lang dagsorden at orientere sig i 
 
Irene og Marie give en melding næste gang om hvad der vil være vigtigst at sætte sig ind i for 
bestyrelsen. 
Bestyrelsen må meget gerne ’kigge’ efter om de har glemt LF og om der er noget vi skal være 
særlig opmørksom på ifht lederne og ledelse. 
 
Irene og Maries nedslagspunkter  
 
punkt 3.5: Forskning i kommunerne 
 
Marie uddybede punktet kort, bla. 
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• Det handler om at presse på for at der rent faktisk kommer forskningsstillinger i det 
kommunale. 

• Jeg ser forskningsstillinger som stillinger som er en integreret del af praksis og hvor man 
så har forskning samtidig (fx APN sygeplejersker).  

 
Kommentarer:  

• Vil være godt at tænke mere på tværs mellem det regionale og kommune – en 
forskningsstilling er lidt omfattende i det kommunale. 

• Godt at få de praktiserende læger med i forskningen 

• Forskning i kommuner bliver lige nu rigtig meget et universitet der gerne vil prøve noget 
it eller teknik af (fx VR briller ) 

• Lade os inspirere af den norske model med læge og uddannelsesstillinger på plejehjem 

• Godt at det angives at det er forskningspligt (med understregelse af pligt) 

• Ville være godt at tænke i forskningsklyngesamarbejde mellem kommuner. 

• Måske påvirke uddannelsen i Borgenær Sygepleje til at der kommer forskning med. 
 
Punkt 3.7: Sygeplejerskers ansættelse under nye organiseringsformer 
 
Irene uddybede punktet kort, bla 

• Står ikke noget om sygeplejefaglig ledelse 

• Bekymring om at sygeplejersker bliver daglejere 

• Ved ikke hvordan man har tænkt det skal komme til at leve 
 
Punkt 3.8 Ligelønsgruppen 
Er på dagsorden senere når næstformand Dorthe og Bjarke fra organisationsafdelingen kommer 
forbi. 
 
3.10 Evalueringer af valg i DSR 
Sidste punkt på dag 2 
 
Punkt 4.2 Lønstrukturkomite 
Er det mundtligt punkt så vi ved ikke hvad der er på endnu  
 
 
Punkt 4. Aktuelt fra bestyrelsen  
 
Grunduddannelsen for nye politikere 
Barbara, Patricia, Tine og Mette fortalte om Grunduddannelsen som de deltog i d. 24.25. februar 
2022. De sagde bla: 
 

• Det var en helt anden oplevelse end kongresseminar 

• Folk var meget positive og meget inkluderende overfor os 

• Alle talte ledelse og lederes mellemlederes arbejdsvilkår 

• Der var mange snakke om samarbejde 

• Vi fik invitationer fra kredsene 

• Mange undrede sig over hvorfor det hed en Lederforening – det synes de fik det til at 
lyde som om vi ikke var en del af DSR 

• Folk var optaget af at lægge afstand til ’gamle holdninger’ i DSR 

• Det var en udfordring at de som skulle ’’lære’ os at sidde i en bestyrelse er fra DSR. 
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• Det blev meget ’skoling’ – dagsordenen var meget ’at de nye skal altså kende 
grundværdierne i DSR’ 

• Flere var forundring over hvorfor LF ikke har hele sin bestyrelse med. 
 
Marie og Marianne, som deltog på grunduddannelsen i januar, kunne fortælle at de ikke havde 
haft samme opsitive oplevelse ifht forholdet til os/lederforeningen. 
 
Ledere der tager vagter 
Patricia havde spurgt ud til hendes bagland om hvad der rører sig ude hos dem – og det der var 
kommet klarest tilbage var en stor frustration over at der blev indgået merabrejdsaftaler for 
ledere for at gå i vagter og at de betød at lederne fik mindre end hvad sygeplejersker får 
gennem at tage FEA-vagter. 
 
Dette foranledigede en god drøftelse i bestyrelsen, bla. blev følgende nævnt: 
 

• Er der ’force major’ situation nu – nej en generel mangel tilstand er ikke force major. 

• Der er brug for ledelse i sundhedsvæsenet – derfor skal ledere ikke gå i vagter 

• Interessant hvad overlægerne får når de går i vagt 

• Region Syd og Århus kommune har meget fokus på lige nu at ledere også skal udføre 
klinisk arbejde  

• Vi svigter vores ledelsesansvar når vi går i vagter 

• I den kliniske hverdag har jeg behov for at være tæt på den kliniske praksis 
 
Drøftelsen i bestyrelsen gav anledning til følgende konklusion: 
 

1) Vi skal være mere klare på i hvilke situationer vi som bestyrelsen vil acceptere at ledere 
går i vagter. 

2) Vi skal være klare på om vi som bestyrelse kan acceptere at ledere ikke får det samme 
som sygeplejerske hvis de – i særtilfælde – går i vagter 

3) Vi skal understrege overfor arbejdsgiver og medlemmerne at merarbejdsaftaler IKKE 
kan bruges til når ledere undtagelsesvist tager vagter, og at man her i stedet skal indgå 
vagttillæg eller FEA. 

4) Vi skal klæde lederne på til at påpege andre løsninger end at de går i vagt; fx 
nedlæggelse af sengepladser. 

 
 
Punkt 5. Aktuelt fra formandskab 
Irene orienterede om at DSR sender en hilsen til det ukrainske folk og særlig til de ukrainske 
sygeplejersker. 
 
Punkt 6. Aktuelt fra chef fra sekretariatet 
Jonna berettede om at hun lige havde været til møde i chefgruppen Organisationsprocent er 
faldet til 80 %  
Bestyrelsen får yderligere information om udmeldelser. 
 
Punkt 7. Økonomi 
Jonna gennemgik regnskab 2021 samt budget 2022. 
Jonna orienterede om at det nuværende overskud på 1,3 millioner som stammer fra 2020 og 
2021, er placeret i en fond. Og at vi i 2022 bliver nød til at tage 233.000 kr fra denne fond pga. 
lønerguleringer som ikke er blevet indkorporeret i vores budget. 
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AKTUELT POLITISK TEMA 

 
Punkt 8. Drøftelse af aktuel(le) politiske tema(er) 
 
Bestyrelsen prøvede som et nyt tiltag at have et aktuelt politik tema på dagsorden til en udvidet 
drøftelse. 
 
Daglig ledelse havde taget DSR’s 13 anbefalinger til en kommende sundhedsaftale på. (Der var 
ikke indsendt ønsker til temaer fra bestyrelsens medlemmer). 
 
Bestyrelsen havde en kort drøftelse af de 13 anbefalinger. 
 
Bestyrelsen konkludere at papiret var meget relevant for alle ledende sygeplejersker, og at 
Lederforeningen skulle gøre en indsats for at udbrede papiret.  
 
Bestyrelsen konkludere også at man gerne ville fortsætte med at have punktet på dagsorden på 
dagsmøderne. 
 
Der skulle dog være fokus på at emnerne skulle være egnede til konkrete politiske drøftelser, og 
ikke være for brede. 
 

SAGER TIL BESLUTNING 

 
 
Punkt 9. Rammesatte politiske projekter til behandling i bestyrelsen i 2022 
 

Irene gennemgik kort bilaget ”Forslag til behandling af de store dagsordener/projekter”. 
 
Heike gennemgik et forslag til en Action Card Skabelon som formandskab og stab havde udarbejdet, 
samt forslag til et konkret Action Card omhandlende at ledere tager vagter. 
 

Beslutning 
Bestyrelsen tilsluttede sig planen til hvordan de store politiske projekter skal behandles i 
bestyrelsen i 2022. 
 
Bestyrelsen tilstluttede sig skabelonen til Action Card og til at der arbejdes videre med Action 
Cards. 
 
Punkt 10. Fremtiden for Tænketanken Forkant 
 
Irene gav en kort orientering om hvor Tænketanken er i dag og Thomas fremlagde de 3 mulige 
scenarier (som fremgik af bilaget). 
 
Bestyrelsen drøftede Tænketankens fremtid: 
 
Kommentarer fra bestyrelsen 

• Tænke i gammel magt og ny magt. 

• 1-2 bestyrelsesmedlemmer kunne deltage 

• Formålet i kommissoriet skal vi selv leve op til som bestyrelse 

• Vi skal øve os i at tale med pressen 
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• Skal de mere være et Advisory Board for bestyrelsen 

• Vi skal passe på med at tage munden for fuld 

• Måske skal vi pause den i et år 

• Er vi klar til i bestyrelsen at inddrage dem som Advisory Board?  

• Der er behov for at kunne komme i dialog med ledere på andre niveauer. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen hældede til forslag B, men ville gerne have et større beslutningsgrundlag. Det blev 
derfor besluttet at der på et kommende bestyrelsesmøde fremlægges en uddybning af hvordan 
forslag B kan udmønte sig. 
Der skal sendes en mail til de nuværende medlemmer af tænketanken om at vi er i tænkeboks – 
de må gerne komme med en tilkendgivelse af hvad de tænker/kunne forestille sig ifht fremtiden 
for tænketanken og deres deltagelse heri. 
 
 
Punkt 11. Kommisorie og udpegning til arbejdsgrupper 
 
Marie gennemgik forslag til kommissorie for arbejdsgrupper udarbejdet af ledelsesgruppen og 
stab. Bestyrelsen tog stilling til de spørgsmål som fremgik af bilaget, samt drøftede forskellige 
fordele og ulemper ved forskellige måder at arbejde på i arbejdsgrupperne. 
 
Beslutning. 
Bestyrelsen tilsluttede sig kommissoriet med enkelte tilrettelser.  Det reviderede kommissorie 
udsendes med referatet. 
 
Følgende meldte sig til de tre arbejdsgrupper, herunder meldte sig som initiativtager: 
 

1. Ledernes arbejdsvilkår: Pama (initiativtager), Tine og Mette 
2. Faglig ledelse og sygeplejefaglighed: Patricia (initiativtager), Barbara  
3. Ældrelov/Det nære sundhedsvæsen: Barbara (initiativtager), Henriette, Troels, Marianne 

 
Endelig ønskerde bestyrelsen at arbejdsgrupperne tages op som emne på det kommende 
bestyrelsesmøde d. 19. april 2022. Mødet udvides af samme grund med 1 time.  
 
 

SAGER TIL DRØFTELSE 
 
 
Punkt 12. Ligelønsgruppe 
 
Næstformand i DSR Dorthe Danbjørg og konsulent fra organisationsafdelingen Bjarke 
Lindemann fortalte om DSRs arbejde med etablering af en ligelønsgruppe for engagerede 
medlemmer. 
 
Dorthe og Bjarke nævnte bla.: 

• Ligeløn har været på dagsorden i det sidste år, og fylder meget igen nu ifht lønkomiteen. 

• Lønkomiteen er det spor vi har kæmpet for i mange år. 

• Ligelønsgruppen er et forsøg på at bygge bro mellem den ’nye magt’ og den ’gamle 
magt’.  

• Faciliteter et rum for engagement. Er for sjov blevet kaldt en ’Fritidsklub for besættere’. 
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• Ramme: vi skal holdes inden for det arbejdsretslige. Ulønnet og frivillig. 

• Forestiller sig at gruppen arrangerer noget i fbm folketingsvalg, sit down 
demonstration, hurtig indkalde til virtuelle møder på aktuelle dagsordener/sager. 

• Organisationsafdelingen faciliteter opstartsprocessen. Lægger op til at der er nogen der 
melder sig til at lave opstarten af gruppen. 

• Bliver en opstartsgemik slut maj eller start juni  

• Vi skal turde at lade gruppen leve sit eget liv 
 
Kommentarer fra bestyrelsen 

• Hvordan skal der arbejdes med ligeløn for ledere i gruppen. 

• Hvordan styrer vi den negative dagsorden på SOME – Dorthes svar: Går ind i risiko med 
åbne øjne – der kan også opstå meget kritik af DSR. 

• Svært at ytre sig som leder – man kommer i klemme ifht arbejdsgiver. 

• Mulighed for en undergruppe om ligeløn for lige ledelse. 
 
 
Hvis man ikke var på kongresseminaret, kan man med fordel se optagelsen af Bjørns session: 
https://dsr.dk/kongresforum/kompetenceudvikling/seminar-for-kongresdelegerede 
(Bemærk at man ikke kan benytte internet explorer, men enhver anden browser) 
 
 
Punkt 12.a Indslag til 8. marts – Kvindernes kampdag 
 
Thomas kom med et forslag til at lave en video med 8 punchline, som vises på LinkedIn. Og med 
en spredningsstrategi hvor hvert bestyrelsesmedlem forpligter sig til at dele med 10 personer. 
Videoen skulle så produceres på nærværende møde. 
Bestyrelsen var meget begejstret, og en af gangen blev bestyrelsesmedlemmerne filmet af 
Thomas. 
 
 
Punkt 13. LF’s kongresforslag 
 
Irene fremlagde et baggrundspapir for de ønsker bestyrelsen har til ændringer af hhv 
formandskabets honorering, næstformanden i Hovedbestyrelsen og hele bestyrelsen som 
delegerede til kongressen. 
 
Bestyrelsen drøftede de forskellige muligheder ifht at stille kongresforslag. 
 
Den endelige beslutning om hvilke kongresforslag Lederforeningen skal stille tages enten pr. 
mail eller på et virtuelt møde lige op til d. 15. marts 2022. 
 
 

AFRUNDING 
 
 
Punkt 14. Eventuelt 
 
Folkemødet 
 
Flere i bestyrelsen udtrykte ønske om at bestyrelsen deltog i Folkemødet på Bornholm. 

https://dsr.dk/kongresforum/kompetenceudvikling/seminar-for-kongresdelegerede
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Thomas nævnte at vi nok desværre er lidt for sent ude ifht at komme med i år, men at han vil 
undersøge mulighederne. 
Tages op på kommende bestyrelsesmøde. 
 
Punkt 15. Evaluering af mødet 

• Meget lang dagsorden og mange dokumenter der skal tages stilling til. 

• Knap så ambitiøs dagsorden 

• Men spændende dagsorden – nu er vi virkelig kommet i abrjedstøjet. 

• Kunne være godt med angivelse af konkrete ting der skulle drøftes under det Aktuelle 
politiske emne  


