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Referat 

Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 
Den 20. april 2020 

Kl. 16.00-18.00 
Skypemøde 

   
Tilstede: Irene Hesselberg, Peter Stuhaug, Helle Johanne Lauridsen, Maiken Ruders, Maria Brinck 
Krog, Susanne Højen, Camilla Havsteen, Britta Nielsen, Patricia Vallebo Lindhardt, Marianne Savkov 
med fra pkt 6, Jonna Søegaard, Thomas Garlov og Heike Penzien (ref). 
 
Pkt 1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Pkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Punktet indeholder bilaget: Referat af bestyrelsesmøde d. 9.3.2020 
Godkendt 
 
Pkt 3. Regnskab for 2019 (orienteringspunkt) 
Jonna gennemgik regnskabet for 2019. 
 
Lederforeningens sekretariat har i 2019 samlet set anvendt 11,6 mio. kr. mod et budget på 12,3 mio. 
kr. Fra 2018 har Lederforeningen haft en fast ramme, som også inkluderer budgettet til Forkant, 
personaleuddannelse og løn til chefen for Lederforeningen. Mindre forbruget excl. løn til formand- 
og næstformand der udgør ca. 0,7 mio. kr. henlægges til følgende år. 
 
Mindre forbruget kan hovedsageligt forklares ved resultatet af fagkongressen, som var budgetteret 
til nul, men gav en netto indtægt på 0,2 mio. kr. Endvidere mindre udgifter til personale på ca. 0,2 
mio. kr., der primært skyldes indtægt fra Væksthus projekt og mindre udgifter svarende til 0,2 mio. 
kr. til Forkant. 

 
Pkt 4. Det nye Forkant (drøftelsepunkt) 
 
Thomas fortalte om hvordan det ’nye’ Forkant er bygget op. 
 
Målet er at redaktionen får tilført en sundhedsperson ude fra og som besluttet på sidste 
bestyrelsesmøde et bestyrelsesmedlem (som går på skift). 
 
Corona kom på tværs ifht det første redaktionsmøde hvor et bestyrelsesmedlem skulle have 
deltaget. Datoer for de 2 næste redaktionsmøder er på plads. Møde varer i 2 timer. Afholdes 
som regel i Kvæsthuset. Datoer sendes ud med referatet. Interesserede skal skrive til Thomas. 
 
Bestyrelsen havde nogle drøftelser om bl.a:  
 
Skal bladet gå 100 % digitalt 
Thomas respons: I øjeblikket tilbyder Lederforeningen begge dele – et fysisk blad og samme 
blad i digital udgave, der kan læses fx via ipad. Lederforeningens digitale version af magasinet 
sendes via nyhedsbrevet. Forskellen mellem fysisk tilstedeværelse og et digitalt magasin er, at 
det digitale blad skal man selv opsøge ud fra ”lyst”. Så det koster fx et noget større 
marketingsbudget for at sikre, at det både opleves og læses som det fysiske blad. 
Undersøgelser viser, at det derfor stadig er en fordel at komme fysisk ind af en brevsprække, 
det ”larmer” og gør, at folk føler at de har fået noget for deres medlemskab. 
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Skal vi have et forum med Idebank til temaer/historier i Forkant 
Thomas respons: 5-7 steder i bladet er der henvist til at man kan blande sig ved at sende en mail 
til os. Det er der ikke nogen, der har gjort i dette første nummer. Men vi vil løbende supplere ved 
at spørge folk via facebook, om de fx har en god case til at dele med andre. Thomas lagde 
endvidere op til, at bestyrelsesmedlemmer ikke selv skal tage kontakt med eventuelle kilder på 
forhånd, men i stedet bare komme med navne på, hvem der kan kontaktes – dette for at folk 
ikke bliver skuffede, hvis de alligevel ikke bliver kontaktet. 
 
Pkt 5. COVID19 håndtering i Lederforening (drøftelsepunkt) 
 
Bestyrelsen fik en opdatering på Lederforeningen og DSR’s håndtering af COVID19.  
 
LF nedsat en taskforce med Irene, Peter, Jonna, Thomas og 3 ledelseskonsulenter 
Taskforcen har skypemøde hver 2. dag. 
Derudover mødes hele Lederforeningen på skype morgen og eftermiddag hver dag.  
Ifht medlemmerne har DSR FAQ på nettet og nyhedsbreve, og vi udsender også nyhedsbreve. 
 
Taskforce 
Taskforce blev nedsat med det formål at have beslutningskraft til at kunne agerer og reagere 
hurtigt. Taskforce håndterer alle de informationer vi får, og kigger efter tendenser eller 
informationer der er need to know, og formidler videre internt og til medlemmerne. 
Et udkom af taskforcen har været et skriv om ledernes ferievilkår i påsken samt corona 
logbogen. Ifht det interne har taskforcen i gang sat at vi samler de spørgsmål medlemmerne 
retter til os, samt de svar vi giver – dette for at vi kan vidensdele og ensrette vores 
kommunikationen samt kigge efter tendenser. Dette har bla. handlet om flytning af personale 
og det at man som leder bliver pålagt at gå i vagter.  
 
Coronalogbogen 
Coronalogbogen er lavet for at lederne kan huske, hvilke opgaver de har lavet ekstra under 
Corona. I forbindelse med de 2 fælleserklæringer der er indgået med hhv. DR og KL, har DSR lagt 
op til at man skal registrere tid, så registrering af tid er også kommet med i logbogen. 
 
Pkt 6. Lønstrategi ifbm COVID19 (drøftelsepunkt) 
 
Lederforeningen har fået henvendelser vedr. løn. De deler sig i mellem de som mener LF skal 
presse på for at lederne får honorar for deres ekstraarbejde ifbm Corona, og de som mener at 
det ikke er tiden til at kræve løn. 
 
Fælleserklæringerne der er indgået med hhv DR og KL (om ikke at stille lønkrav for 
ekstraarbejde) er ved at udløbe. KL Fælleserklærings udløber den 31.5 2020 og DR 
Fælleserklærings  udløb debatteres i øjeblikket. 
 
Lederforeningens strategi ifht forhandling af løn til ledende sygeplejersker ifbm ekstraarbejde 
ved COVID19 
Trin 1: LF skriver til de lokale arbejdsgivere om at Lederforeningen forventer at der skal 
opstartes ekstraordinære forhandling om honorering af ledernes indsats når 
fælleserklæringerne udløber  
Trin 2: Indsamling viden fra medlemmerne om hvilke ekstraopgaver lederne har haft ifbm 
corona. 
Trin 3: Sætte forhandlingsdatoer med arbejdsgivere. 
 
Der skal forhandles 
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• Formandskabets melding er at Lederforeningen har en forpligtigelse til at der skal blive 
forholdt sig til at også lederne skal have honorering for den merindsats de har ydet. 

• Meldingen fra arbejdsgiver i nord er at der er tale om force major – og at 
ekstraindsatsen ligger inde i ledelsestillægget.  

• I region Sjælland er der indgået forhandling om mertids aftaler for mellemledere.  

• På Læsø er der forhandlet noget særlig for ledere som har taget vagter. 
 
Ferie 

• Bestyrelsen drøftede at det var vigtigt at have fokus på sundhedspersonalet mulighed 
for at holde sommerferie, idet man kan forudse at man ikke kan bibeholde et corana-
beredskab uden at inddrage ferie. 

 
Pkt 7. Status hos bestyrelsesmedlemmerne ifht covid 19 (drøftelsepunkt) 
 
Bestyrelsen delte erfaringer fra Corona situationen, bla blev der sagt:  
 

• Fastholde alt der gode der er kommet ud af corona: Megen omstillingsparathed – fx 
praktiserende læger der laver videokonferencer, masse frivillige der melder sig på 
banen. Sygeplejersker der har fået selvstændigt ansvarsområde. 

• Farlig italesættelse af, at man bare kunne få et 3-timers kursus og så var man kørende til 
noget som sundhedspersonale har uddannet sig til. 

• Thomas efterspørger de gode oplevelser/erfaringer. 
 
Pkt 8. Bestyrelsesmødet i 18. maj 2020 (beslutningpunkt) 
 
Bestyrelsesmødet d. 18. maj rykkes til Fredericia under forudsætning af at de gældende 
retningslinier tillader dette. 
 
Pkt 9. Status på kommmende arrangementer  
 
Inspirator 2020 
Blev som bekendt aflyst pga Corona. Det oprindelige afbestillingsgebyr var 220.000 kr. Det er pr. 
landet på 55.000 kr. Dato for Inspirator 2021 bliver 16.marts 2021.  
Oplægsholdere fra 2020 kan vi bruge i 2021 uden ekstra beregning. 
 
Lederdage og GF 
Lederdagene bliver 01.10.20 Aarhus, 05.10.20 i Aalborg, 08.10.20 i Kolding, 21.10.20 i Køge med 
selve generalforsamling. 
 
Forslag til temaer 
(fra Maiken): frivillige og sundhedsvæsnet - hvordan ledes dette? Samskabelse - Ny syntese 
 
Pkt 10. Hvad sker der ellers i Lederforeningen 
 
Sker ikke ret meget andet end det corona-relaterede. 
 
Pkt 11. Evaluering af mødet 
 
Godt møde. Vi er blevet mere øvet i at afholde skype-møder.  
 
  


