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Fællesmøde med sekretariatet 
Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 

Den 23. august 2019 
Kvæsthuset 
Kl. 9:00- 15:00 

 
   
 

Deltager: Irene, Hesselberg, Peter Stuhaug  Maiken Ruders, Helle Lauridsen, Marie Brinck 
Krog, Britta  Nielsn (indtil kl. 10.00), Heike  Penzien, Thomas  Garlov og Jonna Søegaard 
(referent) 
 
0. Evaluering og opfølgning på fællesmødet med konsulenterne 
 
Kommentarer 

• Gode diskutioner med baggrund i materialet 

• Godt at være samlet med konsulenterne 

• Data var ikke så interessant. 

• Behov for at komme mere i dybden. 

• Ønsker at høre flere cases fra konsulenterne eks. en fra hver region både kommunalt 
og regionalt. Hvad rører der sig og ser vi nogle generelle tendenser 

• Kunne der laves en undersøgelse af medlemmernes ønsker og måske spørge dem 
direkte om konkrete situationer.  

• Forslag: at hvert møde har et oplæg som munder ud i en konkret holdning/beslutning 
som kan udmeldes med ex:  Lederforeningen har være samlet og mener at: ……….!   

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet blev godkendt 
 
3. Lederforeningens lønstrategi 
 
Irene fremlagde forslag til lønpolitikkens statements.  
 
Beslutning 
Bestyrelsen besluttede at de fremlagte statements er udgangspunktet som sekretariatet 
laver tekniske tilretninger samt kvalificerer formuleringer. 
Næste skridt som bestyrelsen gerne vil involveres i er hvordan Lederforeningen når ud med 
strategien til medlemmer og arbejdsgiver. 
 
4. Fastholdelse og rekruttering 
 
Peter fremlagde et forslag til Lederforeningens statements på fastholdelse og rekruttering.  
 
Kommentarer 
Hvor adskiller vi os fra DSR – eller er vi fuldstændig enige og blot gerne vil vise lederne vejen 
til at fastholde og rekruttere?  
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Er der rekruteringsproblemer i forhold til at fastholde kvalificerede ledere? Kunne vi 
undersøge det nærmere? 
Ærgeligt at vi mangler Camilla (bestyrelsesmedlem) som ønskede punktet dagsorden sat. 
Fastholdelse og rekruttering handler også om fleksibilitet i forhold til den enkelte 
sygeplejeske. 
 
Beslutning 
Materialet fremsendes til Camilla ifht at afklare hendes forventninger til punktet  
 
 
5. Afvikling af bestyrelsens møder 
 
Beslutning 
Bestyrelsen beslutter sig ifht nedenstående tiltag samt eventuel additionelle tiltag: 
 
1. Irene og Peter vil med jævne mellemrum udsende orienteringsmail om aktuelle sager. 
2. Orienteringspunkt på dagsorden flyttes til sidst i dagsorden, således at orientering ikke 

fylder så meget på mødet, samt at der kommer mere fokus på beslutning og drøftelse af 
politik på bestyrelsesmøderne (er eksemplificeret med nærværende dagsorden). 

3. Der foretages en ny opbygning af dagsorden så det bliver mere tydeligt hvad er til 
orienteret, beslutning og drøftelse (er eksemplificeret med nærværende dagsorden). 

4. Der afholdes et Adobe Connect møde snarest, ifht om dette kan være et værktøj til at 
skabe mere liv mellem møderne. 

5. Bestyrelsesmedlemmer der bringer et emne frem med ønkse om at LF skal have en 
holding -   skal komme med et debatoplæg og sikre at emnet når I mål med administrativ 
bistand. 
 

6. Visionsarbejdet i DSR 
 
På DSR’s kongres i maj 2018 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en ny vision og et nyt 
værdigrundlag for fremtidens Dansk Sygeplejeråd. HB besluttede på mødet i december 2018, 
at der skal afholdes en temakongres i 2020 som afvikles over 2 dage. Den første dag afvikles 
en Fagkongres (fagpolitisk fokus) og anden dagen afvikles som Kongresdag 
(Organisationspolitisk fokus), hvor den nye vision og det nye værdigrundlag skal besluttes.  
 
HB har nedsat en HB-styregruppe med DSR’s formand og fem HB-medlemmer. Irene sidder 
med i styregruppen. Rammerne for styregruppens arbejde er at bidrage til at sikre fremdrift 
og kvalificere indsatsen, herunder prioritering af involverende aktiviteter frem til 
temakongressen i maj 2020. 
 
HB havde en workshop d. 20. juni, med det formål at få et fælles billede af relevante 
udfordringer og muligheder, som DSR står overfor. På HB’s workshop d. 28. august 2019 skal 
HB på baggrund af det fælles billede, udforme visionstemaer, der skal inkluderes i det videre 
visionsarbejde i DSR. 
 
Irene og Peter dribler med bolden og sikrer at ledervinklen bliver inddraget i visionsarbejdet. 
 
7. Tænketank 
 
Der sendes en skriftlig status fra Thomas og Irene 
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8. Hvad sker der i Lederforeningen og hos bestyrelsesmedlemmerne 
 
Folkemødet 
Lederforeningen afholdt et arrangement med base i tænketanken. Til arrangementet var 
inviteret en række relevant aktører inden sundhed til at drøfte udfordringer i 
sundhedsvæsenet. 

 
Lederugen (uge 44) 
Dorte Crüger er udpeget til ambasadør for Lederugen. Lederforeninger bliver inddraget 
sammen med Moderniseringsstyrelsen. Arrangement afvikles her i Kvæsthuset. Følgegruppen 
for Ledelseskommission inddrages. 

 
Lederstafetdagene 
Da vi ikke har generalforsamling i år, erstattes Lederdagen af lederstafetdage fordelt 4 steder 
i landet Ålborg, Århus, Odense og KBH. På dagene kommer der 2 oplæg og der bliver 
mulighed for debat. Programmet kan ses på hjemmesiden. Vi har pt stor tilslutning ca 300 
tilmeldte. 

 
9. Eventuelt 
 
Orientering om udfordringer i region Nordjylland. 
 
10. Evaluering af mødet 
 
Bestyrelsen understregede behovet for at bestyrelsesmøderne udmunder i nogle statements 
fra bestyrelsen. 
 

 


