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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 
Den 23-24. januar 2019 

Kvæsthuset 
Kl. 10:00- 15:00 

   
Tilstede: Mette Færch, Helle Johanne Lauridsen, Maiken Ruders, Camilla Havsteen, Kathrine Fog 
Schou, Maria Brinck Krog, Susanne Højen (fra kl. 12), Peter Stuhaug, Irene Hesselberg, Jonna 
Søegaard, Thomas Gerlov og Heike Penzien (ref) 
 

Onsdag d. 23. januar 2019 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Godkendt 
 
3. Hvad sker der i Lederforeningen 
 
Normeringsindsatsen – her og nu og på længere sigt 
Her og nu indsats – udsendt mail til alle ledere fra Grete og Irene om indsatsen  (primo 
januar). Peter er i styregruppen. Udfordringer ifht at samordne indsatsen mellem 
lederforeningen og kredsene. Der er etableret møder i nogle af kredsene. Irene med i Syd 
med kredsformand, også ved at blive arrangeret møder i sjælland. Møderne er med øverste 
ledelsesniveau. Hovedstaden har været ude at snakke med oversygeplejereker, hvor LF ikke 
har været involveret. 
 
Bestyrelsen oplyser at der ikke har været nogen reaktioner på brevet fra Irene og Grete. 
Maria oplyser:  Centralt fra kommet fokus på rekruttering, arbejdsmiljø og tiltrækningskraft.   
 
Ideer Peter kan overveje at bringe ind i styregruppen. 
  
• Fokus på patientsikkerhed. 
• Kan vi tale ind i regions/KL eget styringsværkstøj? 
• Mange steder rammestyret – kunne aktivitetsstyring være en fordel? 
• Få Lederne til fortælle hvad der kan fås inden for budgetrammen når eks. 

patientsikkerhed er i fokus?    -  OBS! Lederne får besked på at gøre tingene smartere. 
• Lave en Sygeplejefaglig database landsplan KL/Reg. 
• Økonomien svarer ikke til opgaverne – lave en undersøgelse, der kunne bruges politisk 

til at sætte fokus på hvad der kan fås inden for den ramme der gives.  
 
Leder-TR 
punktet udgår 
 
Fagkongres 
Flere bestyrelsesmedlemmer har meldt ind om steder de køber fra. 
 
Fagbevægelsens hovedorganisation – arbejdet i udvalgene  
Irene været til første møde i UFO. Irene har i UFO lagt billet ind til OK-gruppen som er en 
undergruppe. 
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DSR’ visionsarbejde 
Temakongres i 2020 skal arbejde på DSR’s visioner. Nuværende vision er tilbage fra 2013, 
ledervisionspapir er fra før Lederforeningens blev oprettet.  
 
Synlighed 
Bestyrelsen oplever meget stor synlighed af lederforeningen specielt på facebook . Men hører 
ikke noget fra kolleger. Anbefaling: at bestyrelsen deler LF opslagene på deres LinkedIn. 
 
Vi har erfaret en facebookgruppe der hedder: ”Jeg er ledende sygeplejerske”. Den er 
interessant at følge. 
 
4. Sundhedsreformen samt Ledelses- og kompetencereformen 
 
Inviteret os ind til flere sundhedsordfører. Pt fået møde istand med Alternativets 
sundshedsordfører 
 
Bestyrelsen drøftede de to reformudspil. 
 
• Bestyrelsen tænker at der er rigtig meget godt i den nye sundhedsreform - 21 klynger 

lægger op til mere tværfaglighed. 
• Fokus for bestyrelsen skal være at få ledende sygeplejersker på topposterne i den nye 

stuktur. 
 
5. Kommissorie for Tænketanken  
 
Bestyrelsen besluttede det endelige kommissorie for tænketanken -  med ganske få 
justeringer.  Kommisoriet er nu underskrevet af en enig bestyrelse. 
 
6. Tænketank - Navne 
 
Bestyrelsen udpegede medlemer  til tænketank jf. kommisoriet. Næste step er nu at få 
kontakt til de udpegende og få deres accept af at indgå i gruppen. 
 
7. Evaluering af Lederdag og generalforsamling samt LD i 2019 

 
Bestyrelsen evaluerede Lederdag  og generalforsamling 2018. 
Virkede godt med gruppearbejdet -  den metode kan vi godt gentage. 
 
Bestyrelsen drøftede mulig aktivitet til Lederdagen 2019. 
Tema til organisationsdag kunne være: organisering af sundhedsvæsenet, organisering af 
ledelse, organisering af eget arbejde, organisering bestemt af bygninger (rammer, 
organisation og ledelse) 
 
8. Nye ledere  
 
Peter fremlagde forslag til strategi for onboarding af nye ledermedlemmer 
 
Ønsker fra bestyrelsen 

• Skærpet opmærksomhed ved nye ansættelser, måske ”holde dem i hånden” lidt 
længere og fokus på deres årlige lønsamtaler.  

• At alle ledelseskonsulenter agerer ens ifht forhandling af ny ansættelse.  



3 

 

 
9. Årshjul 2019 
 
Emner til kommende bestyrelsesmødet 

• Lederforeningens mission og vision - Marts 

• Videreudvikling af Lederforeningens lønpolitik – Maj  

• Lederforeningens arbejdsmiljøstrategi herunder leder exit - August 

• Lederforeningen som digital anfører – November 

• Politisk stillingsstagen til hvem der kan være medlem af Lederforeningen. Incl status 
på Lederforeningens medlemmer (Hvem kan være medlem, hvad er 
organisationsprocenten mm) 2020 

 
10. Eventuelt 
 
Rekruttering og fastholdelse 
Lederforeningen skal have en politisk holdning til området. Tages op på marts mødet. 
´Sekretariatet udarbejdet et notat udfra DSR anayser, Ledelseskommission og undersøgelser. 
 
Tillæg til medicinske afdelinger 
Blev lavet ved OK 18. 
Der var ikke helt klarhed over hvilke afdelinger der skulle udpeges. 
Der var en mindre pulje, derfor fokuserede man på de medicinske afdelinger, da arbejdsgier 
og arbejdstager her kunne blive enige om at personalet var særlig udsat. 
Bestyrelsen oplever dfordringer på arbejdspladserne ved at de medicinske får og andre ikke 
får.  
 
Erfaring med professionelle netværk 
De fleste bestyrelsesmedlemmer kan melde om at de oplever sig bombaderet med tilbud. 
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Møde mellem bestyrelsen af Fagligt Selskab for Ledende sygeplejerske og Lederforenigens 
bestyrelse  
 
Forslag til fremtidigt samarbejde: 
 
Kommunikation 

• LF gøre nye ledere opmærksom på at FSLS eksisterer via velkomstbrev 

• LF bringer noget om FSLS i Forkant og/eller på web  

• FSLS bringer noget om LF i FSLS velkomstbrev, nyhedsbrev og/eller på web 

• Lave fælles facebookgrupper når det giver mening  

• Udtale sig sammen efter en konkret vurdering i de enkelte sager  

• LF kan bruge FSLS til at udtale sig om emner LF ikke vil kunne – og omvendt 
  
Konferencer 

• Samstemme datoer for vores arrangementer 

• FSLS stand på fagkongressen og omvendt på FSLS arrangementer. 

• Eventuelt lave en fælles temadag i forbindelse med DSR’s Fagkongres 26. maj 2020. 
  
Råd og Nævn 

• Samarbejde om udpegning af ledende sygeplejersker 

• Samarbejde om at give inspiration og opbakning til de ledende sygeplejersker som er 
udpeget 

 

 


