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Referat af Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 
Den 27. – 28. januar 2020 

Kl. 10.00-15.00 
Kvæsthuset 

   
Tilstede: Irene Hesselberg, Peter Stuhaug, Kathrine Fog Schou, Patricia Vallebo Lindhardt, Maria 
Brinck Krog, Helle Johanne Lauridsen (gik kl.10.30 tirsdag), Britta Nielsen (kun d. 27.1), Marianne 
Savkov (kun d. 27.1), Jonna Søegaard, Thomas Garlov og Heike Penzien (referent) 
 

Mandag d. 27. januar 2020 
 
 
DSR’s vision og værdigrundlag 
 
Bestyrelsen havde en proces med at identificere, hvad man gerne ser kommer med ind i DSR’s 
vision og værdigrundlag. DSR’s vision og værdigrundlag skal godkendes på DSR’s temakongres 
maj 2020. Processen var bygget op efter en processkabelon som alle kredse og LF er blevet bedt 
om at bruge.  
 
Bestyrelsen blev først præsenteret for køreplanen for processen med DSR’s vision og 
værdigrundlag. 
 
Herefter var der en proces hvor bestyrelsen skulle komme med et bud på placeringen af DSR’s 
vsion. Ifølge Implement – som DSR har til at hjælpe sig med at lave vision og værdigrundlag – 
placerer en god vision sig et af 4 steder: 

1. En konkret vision rettet mod egen hverdag 
2. En konkret vision rettet mod et samfundsrettet formål 
3. En abstrakt vision rettet mod egen hverdag 
4. En abstrakt vision rettet mod et samfundsrettet formål 

 
Bestyrelsen kom frem til at visionen for DSR bør være abstrakt og rettet mod et samfundsrettet 
formål (dette tilsvarer Lederforeningens egen vision: Sundhed og ledelse med nærvær). Samtidig 
fandt man dog at der samtidig bør være fokus på ’whats in it for me’ for medlemmerne.  
 
Derefter skulle bestyrelsen vælge, hvilke 2 bud på visioner, der bedst levede op til bestyrelsens 
syn på en god vision. De fire visioner er meget foreløbige visioner udarbejdet af Implement på 
baggrund af Hovedbestyrelsens arbejde. Visionerne er: 

1) Dit faglige fællesskab 
2) Vi tager hånd om helbredet 
3) Mere fag. Mere løn. Mere liv. 
4) Stolt, stærk, sammen. Sygeplejerske 

 
Her pegede bestyrelsen på at 2 og 4 bedst levede op til en abstrakt vision rettet mod et 
sumfundsrettet formål. Bestyrelsen var dog enige om at man ikke synes om dem.  
 
Herefter havde bestyrelsen en proces, hvor man vurdede 10 værdier som Hovedbestyrelsen har 
arbejdet med: 
 

1) Rummelige 
2) Initiativrige 
3) Samlende 
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4) Handlekraftige 
5) Troværdige 
6) Dagsordensættende 
7) Nysgerrige 
8) Nærværende 
9) Tydelige 
10) Passionerede 

 
Bestyrelsen fandt følgende værdier mest rammende: 
 

• Dagsordenssættende 

• Handlekraftige 

• Samlende 

• Troværdige 

• Initiativrige 
 
 
Bestyrelsen som mål og rammesætter 
 
Bestyrelsen havde en proces med at identificere de mål og indsatsområder man hidtil har sat sig, 
og prioritere hvad man vil arbejde med i resten af valgperioden. 
 
Bestyrelsen blev præsenteret for de succeskriterier man opstillede på bestyrelsens 
opstartsseminaret i november 2017 samt en definition af rollen som politiker udarbejdet af en 
tidligere bestyrelse i 2011. Herefter genbesøgtes valgoplæg til bestyrelsesvalget i 2017. 
 
Bestyrelsen fik en præsentation af de opstillingsgrunde som blev fremført af bestyrelsen på 
opstartsseminaret i november 2017 og genbesøgte beskrivelsen af opgaver i Lederforeningens 
vedtægter. 
 
På baggrund af et oversigtskema over hvad bestyrelsen har behandlet og/eller besluttet at man 
ville behandle i denne valgperiode – havde bestyrelsen en proces, hvor man satte post-it lapper 
på oversigten med indsatser man ’manglede’. 
 
Bestyrelsen fik udleveret farvede ’dotter’ som blev sat på de indsatser man ville at bestyrelsen 
hhv skulle prioritere og ikke prioritere i resten af valgperioden. Der blev også sat dotter på det 
man vurdede var overgået til ’amindelige’ drift i Lederforeningen. 
 
På baggrund af dotterne besluttede bestyrelsen at prioritere følgende resten af denne 
valgperiode: 

1) OK21  
2) Ydre dagsorden (Aktivt at søge at være en spiller i aktuelle sundhedspolitiske 

dagsordener) 
 
På baggrund af de 2 indsatsområer, havde bestyrelsen en snak om hvilken handling dette kaldte 
på for bestyrelsen. Her blev der bl.a peget på: 

• OK 21:  At genbesøge evaluering og kravsindsamling fra OK18, løbende status på 
bestyrelsesmøderne, forberedelse og være aktive ifht kravsindsamlingen, være 
debatskaber fx på Facebook mm. 

• Ydre dagsorden: Bestyrelsen melder ind med emner og cases/eksempler, fortsætte med 
aktuelt tema på møderne, klæde Irene og Peter på. 
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Ordinært bestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 28. januar 2020 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Punktet indeholder bilaget: Referat af bestyrelsesmøde d. 21.11.2019 

Dagsorden godkendt 
 
3. Årshjul for Lederforeningens bestyrelse - Beslutningspunkt 

Punktet indeholder bilaget: Årshjul for Lederforeningens bestyrelse 

Bestyrelsen tog en runde til på årshjulet, særlig ifht placering af skypemøder. 
Beslutning 
Skypemøder ændres så de placeres på forskellige ugedage (undtagen fredag) og fra kl. 16.00-
18.00. 
Der kan indkaldes til yderligere skypemøder efter behov. Dette kan være med kort varsel. 
 

4. Politiske budskaber - Drøftelsespunkt 
 

Thomas fortalte om proces hidtil, samt om de 7 emner som bestyrelsen har været med til at 
fastlægge som ”dagsordener man vil at Lederforeningen skal have en holdning til i fald 
’vinduet’ til dasgsordenen bliver åbent”.  
 
De 7 emner er: 
1. Et sammenhængende sundhedsvæsen 
2. Strukturelle forhindringer skal nedbrydes 
3. Der skal være incitament til effektivisering og nytænkning 
4. Det skal være attraktivt at være leder 
5. Ledere skal uddannes og efteruddannes 
6. Ledelsesspænd og opgave skal passe sammen 
7. Øget og klog brug af teknologi og digitalisering 
 
Bestyrelsen genbesøgte tema 5 om lederuddannelse og havde en snak om, at det var et 
emne, man skulle arbejde videre med i OK21. 
 
Thomas fortalte herefter at formandskabet sammen med sekretariatet, har haft en drøftelse 
af de 7 politiske budskaber, og på den baggrund har valgt at uddybe tema 1: Et 
sammenhængende sundhedsvæsen.  
 
Thomas udleverede skrivet på Et sammenhængende sundhedsvæsen (var udsendt inden 
mødet). Thomas gentog at papiret er tænkt som et arbejdspapir, eller en reminder for 
formandskabet til at byde ind  debatter.  
 
Bestyrelsen tog en drøftelse på baggrund af skrivet, herunder særlig en kvalificering af 
papirets bud på anbefaling som var: 

• At sikre større nærhed i sundhedsvæsenets tilgang til borgeren ved et prioriteret mål om 
at supplere den faglige behandling med en oplevet borgernær sygepleje.  

• At sikre en supplerende sygeplejefaglig tilgang til sundhedsvæsenets behandling ved 
generelt at prioritere ledende sygeplejersker repræsenteret i sundhedsfaglige udvalg. 

• At sikre en samarbejdende ledelse på tværs at sundhedsvæsenets nuværende strukturer 
og derved aktivt modvirke sundhedsvæsenets silostrukturer. 
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• Generelt at sikre en ledelsesstruktur, der understøtter det sammenhængende og nære 
sundhedsvæsen med et øget fokus på lederen og ledelse som katalysator for 
velfungerende sundhedsvæsen. Blandt andet ved at skabe bedre ledelsesrum for 
lederen og en indretning af sundhedsvæsenet med mere optimale ledelsesspænd og 
ledelsesmæssige styringsredskaber. 

 
Kommentarer fra bestyrelsen 

• Forskning og kvalitetsstandarder trækkes med ind i de 4 dotter. 

• Der er ikke kun udfordringer i sektorovergange – der er udfordringer i alle overgange. 

• Specialisering er også en udfordring for rekruttering og for ledelse på tværs. 
 

5. Forkant - Beslutningspunkt 
 

Thomas udleverede et papir med status på planerne med Forkant og gav en status på 
planerne for Forkant. Thomas viste bestyrelsen de spritnye forslag til grafik. 
 
Bestyrelsen drøftede formandskabets forslag til at et bestyrelsesmedlem er med til 
redaktionsmøderne, og at dette er en post der går på skift fra møde til møde. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen bakkede om at deltage i redaktionsmøderne. Da der kun er 7 møder i resten af 
valgperioden,  blev aftalen at bestyrelsen byder ind på datoerne for redaktionsmøderne. Hvis 
der er flere der byder ind end der er møder, laves en prioritering der tilgodeser sektorer og 
geografi. 
 

6. Bestyrelsen drøfter og udmelder et aktuelt emne 
 

Som ’aktuelt emne’ drøftede bestyrelsen denne gang 2 emner: 
 
Emne 1: 1000 flere sygeplejersker 
Emne 2: HR afdelingernes betydning og udfordring for ledelsesrummet 
 
Udmelding på 1000 sygeplejersker  
Bestyrelsen var enig om følgende udmelding:  
 
1. Stillingerne skal oprettes hvor der er størst behov – de skal ikke spredes ud som 

’leverpostej’ 
2. Pengene til de 1000 sygeplejersker skal følge med helt ud på afdelingen 
3. Nogle af de 1000 sygeplejersker skal være ledere – hvis ledelseskommissionens 

anbefalinger om 35 medarbejdere pr. leder skal imødekommes. 
 
Udmelding om HR afdelingernes betydning og udfordring for ledelsesrummet 
 
Bestyrelsen var enig om følgende udmelding (holdning): 

• Det er vigtigt at skelne mellem HR’s involvering generelt og så den specifikke situation, 
hvor lønforhandlingen officielt eller uofficielt er udlagt til HR. Den første del havde 
bestyrelsen selv kun gode erfaringer med.  

• Det er problematisk når ledelsesretten ifht at forhandle sine medarbejderes løn fratages 
lederne. 
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7. Tænketank 
 

Thomas kunne bla fortælle, at 12-12 mødet i november 2019 i Tænketanken viste en stor lyst i 
Tænketanken til at lave noget – 14 deltog på mødet. Tanketanken har aftalt at mødes 2 gange 
ud over det møde LF betaler. Næste møde er på Ringsted sygehus d. 3. februar. 
Tænketanken deltager også på Inspirator, hvor de gerne vil byde ind med et debatindslag. 
De nedsatte 2 skrivegrupper på 12-12 mødet om emner, der skal udmunde i debatoplæg. En 
skrivegruppe er kommet til efterfølgende. 
 
Thomas kunne endvidere orientere om, at 3 har meldt sig ud af tænketanken inden den er 
kommet i gang. Det rejser et spørgsmål om kriterier for om og hvornår der skal udpeges nye 
medlemmer. Thomas orienterede også om at lederne på øverste niveau giver udtryk for 
udfordringer ifht at se sig ind i Tænketanken. 

 
8. Hvad sker der rundt om i landet hos bestyrelsesmedlemmerne, samt i Lederforeningen 

 
Bestyrelsen fortalte om hvad der rørte sig hos dem. Herefter orienterede Peter og Irene om 
følgende: 
 
Peter 

• Kongresopfølgningsudvalg til udarbejdelse af en DSR-strategi for forskning i den 
kommunale sygepleje har lige haft sit opstartsmøde, hvor forskere var inviteret.  

• Kongresopfølgningsarbejde om Faglig forsvarlig normering, hvor man for nyligt fik et 
oplæg af Linda Eik om sygeplejerskers betydning. 

• DSR-Uddannelsesudvalg, hvor man pt kigger på professionshøjskolers håndtering af 
praktik. 

 
Irene 

• OK 18 er ved at blive evalueret ifht hvordan det er gået med de forskellige aftaler. Der 
kigges bl.a. (sammen med KL) på hvordan det er gået med at lederne selv forhandler 
lokalløn. 

• OK 21-forberedelserne er i gang, der er bl.a. drøftet lederlønsmodel i HB. 

• Jordemor Foreningen, Ergoterapeut Foreningen og Danske Fysioterapeuter har nu 
adgang til Cheflønsaftalen, da de nu er med i AC. Vi håber at kunne udnytte dette til at 
Sundhedskartellet også kommer med. 

• Valg af nyt bestyrelsesmedlem i valgkreds Midt er i proces. Irene har kontakt med 2, der 
måske ønsker at stille op. 

• LF har sammen med DSR et samarbejde med Kronprins Frederiks center for ledelse vedr. 
projekt om ledelsesspænd. Projektet involverer både ledere og medarbejdere. 

• Der er afhold møde med de beskikkede sygeplejersker til disciplinærnævnet. 
 
9. Inspirator 2020 - Orientering 
 

Bestyrelsen fik en status på arbejdet med at tilrettelægge Inspirator 2020, herunder en 
orientering om at Sundsminister, KL og Danske Regioner er inviteret til Inspirator. Stephanie 
Lose har meddelt at hun kommer. 

 
Bestyrelsen afklarede hvilken rolle de skulle spille på dagen. Man var enige om at 
bestyrelsens har rollen som værter, hvilket bla. indbefatter at byde deltagerne velkommen 
samt byde velkommen (introducere) til de forskellige oplægsholdere. 
Bestyrelsen har ingen praktiske opgaver, og mødes derfor ikke – som tidligere - dagen før 
Inspirator.  
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10. Eventuelt 

Der var intet til punktet. 
 

11. Evaluering af mødet 
Tilbagemeldingerne var at det havde været et godt møde – særlig ifht indvolvering og 
aktivitet. 

 
 
 
 
 


