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Referat 

Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 
Den 26. – 27. september 2022 

   
Tilstede:  Irene Hesselberg (formand), Marie Rosbjerg Ovesen (næstformand), Barbara Smith 
Dyrmose (Midtjylland) (dag 1), Dorthe Goul (Midtjylland), Henriette Lerche (Nordjylland), Troels 
Bjørn (Nordjylland), Patricia Vallebo Lindhardt (Sjælland), Marianne Løvdahl (Hovedstaden), 
Charlotte Rahbek  Norup (Hovedstaden) (fra kl. 12.00), Tine Brink Erlandsen (Syddanmark), Jonna 
Søegaard (chef), Thomas Garlov (kommunikationsansvarlig) og Heike Penzien (chefkonsulent) 
(referent) 
 
Afbud: Eva Birgitte Grønberg (Sjælland), og Julie Judge (Syddanmark)  
 

FÆLLESMØDE MED KREDS HOVEDSTADEN  

 
Bestyrelsen afholdt et fællesmøde med kreds Hovedstaden på første dagen.  
 
Kristina Robins (kredsforkvinde) og Irene bød velkommen til fællesmødet. Herefter blev folk delt ud 
i grupper med følgende temaer 
 
Gruppe 1: 
Hvad er den absolut største udfordring lige nu i forhold til ønsket om at skabe ligeløn – set 
henholdsvis som sygeplejerske og som ledende sygeplejerske? 
 
Gruppe 2: 
Den nuværende retorik om faget som sygeplejerske skaber platform for både gode og mindre gode 
reaktioner. Indkreds henholdsvis:  
A. Den bedste konsekvens - …og  
B. Den konsekvens, som I er mest ærgerlige over. 
 
Gruppe 3: 
Der er brug for, at vi i DSR bliver bedre til at rekruttere og fastholde medlemmer i vores faglige 
organisation.  
Udpeg sammen to initiativer, som I synes, er særligt vigtige: 
A: Det initiativ som medvirker bedst til at rekruttere. 
B: Det initiativ som medvirker bedst til at fastholde. 
 
Gruppe 4: 
Hvad synes I er det vigtigste initiativ i forhold til målet om at skabe Det Nære Sundhedsvæsen – set 
henholdsvis som sygeplejersker og som ledende sygeplejersker? 
 
Gruppe 5: 
Udfordringen med at rekruttere og fastholde sygeplejersker betyder, at man mange steder er nødt 
til at inddrage og anvende andre faggrupper til opgaver, der hidtil har været varetaget af 
sygeplejersker.  
Udpeg sammen: 
A: Én ærgerlig konsekvens af denne udvikling. 
B: Én positiv konsekvens af denne udvikling. 
 
Grupperne kom med kort tilbagemelding i plenum. Der er ikke skrevet noget ned fra grupperne, da 
det primære formål med seancen var at lære hinanden og hinandens synspunkter bedre at kende. 
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FORMALIA 
 
Dorthe Goul er valgt ind som bestyrelsesmedlem i valgkreds Midtjylland, efter at Pama har måtte 
trække sig pga hun har fået arbejde i en anden valgkreds. 
 
Dorthe fortalte bl.a. at hun arbejder som oversygeplejerske på Intensiv på Regionshospitalet 
Gødstrup, at hun tidligere har arbejdet 12 år på børneafdeling i Viborg, at hun har været leder-TR i 
en årrække og at hun er mentor via Lederforeningens ordning for 3 ledere. 
 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 
 
Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referat af bestyrelsesmøde 24.08.2022 blev godkendt med en enkelt præcisering om, at der ikke 
bliver lavet et egentligt katalog over mulige aktiviteter på vilkår. Der blev allerede peget på en 
række mulige aktiviter på selve bestyrelsesmødet, som der kan arbejdes videre med. Hvilket 
fremgår af referatet. 
 
 

AKTUELT 

 
 
Punkt 3. Punkter på HB-mødet 
Irene og Marie gennemgik relevante punkter på HB-dagsordenen ifht en eventuel stillingtagen fra 
bestyrelsen.  
 
I forbindelse med snakken kom bestyrelsen ind på strategien med at lederne selv forhandler lokale 
løndele. Og det blev konkluderet at bestyrelsen snarest skal have en drøftelse af dette. 
 
Punkt 4. Aktuelt fra bestyrelsen  
Bestyrelsesmedlemmerne bragte aktuelle emner op som vil være relevant for bestyrelsen hhv at 
være orienteret om eller at reagere på.  
 
Troels fortalte om processen med ledelsesorganiseringen i Nordjyllands hospitaler. 
Beslutning træffes i regionens FU d. 27.-28.10.2022. 
De afsnitsledende sygeplejersker er indbudt til møde med Lederforeningen i forlængelse af 
Lederdagen i Ålborg d. 3.10. 
 
Henriette og Troels har begået en artikel med den politiske ledelse i Nord.  
Henrikke og Troels sender artiklen til bestyrelsen. 
Henriette har deltaget i arbejdsmiljødag i Nord på vegne af Marie. 
Barbara: Økonomien er meget presset derude.  
Henriette: Hvordan skal vi få Nærhospitalerne bemandet.  
Henriette: Ifht forbeholdt virksomhedsområde ender det med sygeplejersker der skal lave det 
lægerne tidligere lavede. Det kræver økonomi/ressourcer. 
Barbara: Har været i dialog om fleksibilitet med kredsen 
 
Punkt 5. Aktuelt fra den politiske ledelse  
Irene og Marie supplerede ledelsesberetning.  
Marie:  

• Samarbejder med Kreds hovedstaden omkring arbejdsmiljø. 
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• Har været medplanlægger af unge konferencen på RH den 12.09.22– stor succes – 300 
deltagere. 

• Tydeligt at vi skal tænke anderledes og se det i de unges perspektiv. 

• Er medplanlægger af en temadag i Kreds Hovedstaden for ledere om deres arbejdsmiljø d. 
30.9.2022  

 
Irene:  

• Vi skal have en drøftelse snart i bestyrelsen om hvad vi skal bruge afdelingssygeplejersker 
titlen til. 

 
Punkt 6. Aktuelt fra chef fra sekretariatet 
Jonna berettede om aktuelle relevante sager fra sekretariatet. Bl.a at begge de vakante stillinger er 
besat. 
 
 

ØKONOMI 

 
 
Punkt 7. Førstebehandling af Lederforeningens budget 
 
Jonna berettede at der har været en del mertidsaftaler (samlet på 32 timer ugentligt) – pga de 
vakante stillinger. 
Jonna refererede til at hun tidligere har omtalt at lønninger ikke bliver fremskrevet. Derfor havde vi 
en forventning om at vi skulle bruge af Lederforeningens overskud. [hvordan endte det?] 
Med det overskud vi forventer i 2022, vil vi havde oparbejdet en pulje på 1.3 mio. 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen havde en første drøftelse af Lederforeningens budget 2023. 
Anden og sidste behandling af budgettet foretages på bestyrelsesmødet d. 6. oktober (virtuelt 
møde). 
 
Bilag 

• Lederforeningens forbrug 2022, budget 2022 og rammebudget 2023 
 
 

SAGER TIL BESLUTNING 

 
Punkt 8. Action Cards – Løn og Vilkår 
 
Bestyrelsen talte første gang om Action Cards på 2-dages bestyrelsesmødet i februar 2022. På 
bestyrelsesmødet i marts 2022 fik bestyrelsen første gang præsenteret et forslag til en Action Card 
Skabelon. Bestyrelsen skulle have behandlet Action Cards på bestyrelsesmødet i juni. Punktet blev 
dog her udsat.  
 
Bestyrelsen fik på mødet præsenteret 4 bud på Actions Cards på vilkår: 

1. Ledende sygeplejersker skal bruge deres tid på ledelse – ikke på at dække ubesatte vagter 
2. Ledende sygeplejersker skal kunne holde fri – og ikke være tilgængelige 24/7 
3. (Drifts)lederes arbejdstid skal ramme 37 timer om ugen i gennemsnit 
4. Ledende sygeplejersker skal have et ledelsesspænd, så de reelt kan være personaleleder for 

deres medarbejdere 
Bestyrelsen havde en proces hvor de drøftede de 4 Action Cards. 
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Kommentarer fra bestyrelsen 
 

• Giver god mening som redskab til bestyrelsen 

• Der er også brug for at det bredes ud til vores medlemmerne – hvordan får du budskaberne 
ud.  

• Det er en god måde at få tryktestet vores holdninger på. 

• Kan både bruges til os selv og til medlemmerne 

• Det må ikke være for langt.  
 
Bestyrelsen kom med konkrete ændringsforslag til Action Card’ene. 
 
Heike tilrettede undervejs, og fremlagde et første bud på tilretning for bestyrelsen. Herefter aftalte 
bestyrelsen at Thomas og Heike lavede en sproglig kvalificering af de 4 Action Cards, som 
bestyrelsen ville få til beslutning pr. mail. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen fik tilsendt de 4 Action Cards d. 28. september 2022. Tilbagemeldingerne fra 
bestyrelsen var en godkendelse af de 4 Actions Cards. 
 
 

SAGER TIL DRØFTELSE 
 
 
Punkt 9. Lederforeningens hovedfokus og pejlemærker på det kommunale område 
 
Bestyrelsen havde en proces hvor de drøftede muligheder og udfordringer ifht 7 kommunale 
temaer som var grupperet som følger: 
 
Gruppering 1 
Faste, tværgående og selvstyrende teams 
Frisættelse af det kommunale ældreområde 
Ældreloven 
 
Gruppering 2 
Forbeholdt virksomhedsområde 
Kvalitetsplaner 
 
Gruppering 3 
Nærhospitaler 
Sundhedsklynger 
 
Konklusion af bestyrelsens drøftelse 
 

• Faste, tværfaglige og selvstyrende teams er oplagt som en særlig indsats ifht medlemmer. 

• Nærhospitaler og Sundhedsklynger bør være fokusområder for Lederforeningens politiske 
indsats. 

• De øvrige områder – Frisættelse, Ældreloven, Forbeholdt virksomhedsområde og 
Kvalitetsplaner – egner sig mest til et presse- og lobbyspor. 
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Punkt 10. DSR’s Professionsstrategi 
 
Bestyrelsen fik besøg af 2 konsulenter fra professionsafdelingen, Lene og xx. Bestyrelsen blev 
præsenteret for et oplæg om den kommende professionsstrategi, og bestyrelsen blev herefter delt 
i grupper som skulle svare på en række konkrete spørgsmål. 
 
 
Punkt 11. Anden drøftelse af forslag til Lederforeningens generalforsamling 
 
Bestyrelsen havde 2. drøftelse af forslag som bestyrelsen ser behov for at rejse på 
generalforsamlingen. Bestyrelsen har et virtuelt møde d. 6.10.2022, hvor forslagene til GF skal 
besluttes endeligt. 
 
Bestyrelsen havde ikke yderligere forslag end vedtægtsændringer som følge af 
kongresbeslutningerne. 
 
Til gengæld overvejer bestyrelsen muligheden for at fremlægge et forslag til en udtalelse for 
generalforsamlingen. 
 
Punkt 12. Beretning 
 
Thomas gav et oprids af hvad beretningen indeholder. Bestyrelsen gav input til, hvad de gerne ville 

have med i beretningen. 

 

Punkt 13. Strategi for næste kongres 
Udskydes 
 
 
Punkt 14. Status og videre arbejde i arbejdsgrupperne 
 
Bestyrelsen havde en drøftelse af hvordan det går med arbejdet i arbejdsgrupperne, og hvordan 
der skal arbejdes videre. 
 
Konklusion 
Arbejdsgrupperne fortsætter lidt endnu, og vi evaluerer igen om nogle måneder. 
Dorthe og Julie med i vilkårsgruppen. 
 

AFRUNDING 
 
 
Punkt 15. Eventuelt 
 
Ide: Virtuelt møde for nye ledere som ikke har været på Ny lederkursus /eller som supplement 
hertil. 
 
Punkt 16. Evaluering af mødet 
 
Gode dagsordener - overskueligt 
 


