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Referat 
Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 

Den 27-28. maj 2019 
Kvæsthuset 

Kl. 10:00- 15:00 
   
Tilstede: Irene Hesselberg, Peter Stuhaug, Helle Johanne Lauridsen (gik kl. 12.30 1. dag, deltog hele 
2. dag), Kathrine Fog Schou (deltog ikke 2. dag), Patricia Vallebo Lindhardt, Camilla Havsteen (gik kl. 
9.30 2. dag), Britta Nielsen (gik kl. 13 2. dag), Maria Brinck Krog (gik kl. 13 2. dag), Susanne Højen, 
Marianne Savkov, Thomas Garlov, Heike Penzien og Jonna Søegaard (referent) 
Afbud begge dage: Maiken Ruders og Lone Jensen. 
 
 
Mandag d. 27. maj 
 
 

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem og morgenmad 
Bestyrelsen bød velkommen til Patricia Vallebo Lindhardt. 
Patricia er afdelingssygeplejerske på Sjællands Universitetshospital, Køge.  
Patricia er valgt ind i stedet for Mette Færch, som er udtrådt af bestyrelsen pga. at hun har 
fået arbejde i valgkreds Hovedstaden og derfor ifgl. vedtægterne ikke længere kan være 
bestyrelsesmedlem i Lederforeningens bestyrelse. 
 
2. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden blev godkendt. 

 
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Godkendt uden bemærkninger 
 

4. Hvad sker der i Lederforeningen 
 
Online Lederforum sammen med Center for Ledelse 
Næstformand fortalte om et påtænkt projekt -  virtuel undervisning sammen med Center for 
Ledelse. Kurset skal være udgiftsneutral for LF. Prisen er: 3600kr ex moms for 4 møder. 
Møderne foretages via systemet: Adobe Connect. 
Påtænkte emner: Lederskab og følgeskab, Forandringsledelse, Ledelse af kerneopgaven, 
Ledelse af gruppen/teamet 
 
Kommentarer fra bestyrelsen:  

• Se mere på hvordan implementering af forandringsledelse gennemføres. 

• Hvis projektet skal kunne sælges, så skal det være meget konkret – hvad får lederne 
med hjem fra kurset. Kan fx sælges på:  ”Du sidder sammen med egen faggruppe og 
leder på samme niveau” 

• Krav til deltagerne: de skal sætte mål for udbyttet af kurset sammen med deres leder. 

• Bestyrelsen vil gerne afprøve Adobe Connect. 
  

Rekruttering og fastholdelse 
Næstformand og chefkonsulent arbejder fortsat på opgaven og næstformanden ønsker at 
der udarbejdes statements fremfor en egentlig politik. 
Kommentar: 
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• Kan vi skaffe data for hvor mange der droppe ud af uddannelsen/faget og hvorfor? 

• DSR og arbejdsgiver italesætter at fuldtidsstillinger er løsningen - men er der råd til 
det og hvordan bliver arbejdsforholdene med fuldtidsstillinger inden for eksisterende 
budgetramme? 

• Kan bestyrelsesmedlemmerne være behjælpelige med at lave modeller med hvad det 
ville betyde for vagtplanen hvis alle medarbejdere var på fuldtid, samt hvor meget 
økonomi der skulle tilføres hvis alle nuværende medarbejdere fik fuldtidsstilling.  

 
Folkemøde 
Vi får løbende invitationer til at deltage i arrangementer. 
LF har et arrangement omhandlende vores Tænketank Forkant og der er pt tilmeldt 22. 

 
Visionsarbejdet og temakongressen i DSR 
Visionsarbejdet i DSR er bygget op om ”Sammen om projektet” og skal godkendes på 
temakongressen i foråret 2020. 
Bestyrelsen bliver involveret løbende og processen kan følges i HB-mødernes 
bilagsmaterialet. 

 
Samarbejde med ledelsesambassadør, Dorthe Crüger, om ledelsesugen 
Irene og Thomas (kommunikationsansvarlig) har afholdt møde med Dorthe Crüger, mhp at 
bliver klogere på hvad ugen skal indeholde. Der kom ikke noget konkret ud fra mødet ud over 
at Dorthe Crüger understregede at hun har borgerne i centrum i sin tilgang. Der etableres 
møde med Thomas Molin (Moderniseringsstyrelsen) mhp om vi kan blive klogere på 
indholdet. Dorthe kunne orientere om at pengene er små i forhold til ledelsesugen.  
 
 
5. Fagkongres 2019 
Bestyrelsen gennemgik deltagerevalueringen af Fagkongres 2019.  
Bestyrelsen blev også orienteret om at vi er ved at se os om efter en placering af næste 
fagkongres og sekretariater tager blandt andet ud og ser Nyborg Strand. 
 
Kommentarer fra bestyrelsen 

• Synes det var godt - men overrasket over kritik på standområdet. 

• Torvet/scenen fungerede ikke - det var svært at høre hvad der forgik på torvet/scenen. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen skal kun mødes dagen før Fagkongressen, hvis der er politiske opgaver til 
bestyrelsen. 
 
6. Overskud fra Fagkongres 2019 
Bestyrelsen fik fremlagt det foreløbige regnskab over Fagkongres 2019.  
 
Det vides endnu ikke hvad det endelige overskud bliver, men det er givet at der bliver et 
overskud. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen besluttede at der kan overføres en startkapitalt til næste fagkongres og at det 
øvrige overskud kan anvendes til aktiviter i Lederforeningen. Sekretariatet og formandskabet 
skønner hvordan fordelingen skal være. 
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7. Lederdagene 
 
Bestyrelsen fik fremlagt en foreløbig plan for Lederforeningens lederdage i uge 41 i 2019. 
Formandsskabet indstillede at der kunne anvendes flere midler til afvikling af dagene end 
hvad der hidtil er budgetteret med. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte at der kan anvendes ekstra midler til lederdagen -  sekretariatet og 
formandskabet vurdere hvor meget. 
 

8. Tænketank - FORKANT 
 
Bestyrelsen fik en status efter mødet i tænketanken d. 8. maj 2019. 
 
Status 

• Tænketanken drøftede deres opgave samt forsøgte at finde frem til et fælles ståsted.  
De ønsker at være en konstruktiv og produktiv gruppe. 

• Tænketanken ønsker at fungere som en Tænketank. De vil gerne udvælge nogle 
projekter som de kan gå i dybden med og derefter komme med nogle budskaber. De 
udtrykker en forventning om et til to 12-12 seminarer inden for de næste ca. 8 
måneder. 

• Tænketanken ønskede at få mulighed for at blive rystet sammen – så 12-12 seminar vil 
være en mulighed og de har behov for understøttelse i starten. De udtrykte behov for 
at have tid til at finde hinanden og sammen finde deres muligheder inden for den af 
Lederforeningen bevilgende ramme. 

 
Drøftelse i bestyrelsen 

• Hvilke navne har vi som kan supplere tænketanken ved behov? 

• Kunne vi evt. indgå et partnerskab som kan have interesse i en sundhedsfaglig leder 
tænketank? 

• Tænketanken er en tank der gerne skal samle og bringe budskaber/stolthed blandt de 
ledende sygeplejersker. 
 

 
9. Evaluering af bestyrelsesmøderne og -arbejdet hidtil 
 
Bestyrelsen drøftede bestyrelsesmøderne og bestyrelsesarbejdet hidtil.  

 
Kommentarer 

• Jeg skulle vænne mig til at der er 2 måder at være bestyrelsesmedlem på - der er 
ansatte/frikøbte og frivillige. 

 
Dette fungerer godt i dag: 

• Gode dagsordener 

• Bestyrelsen er bredt repræsenteret 

• Dejligt når vi har konkrete opgaver - eks. Tænketank projektet. 

• Der arbejdes godt mellem møderne. 

• Godt med inspirationsdagene med leder-TR og medarbejderne. 
 

Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne: 

• Gerne mere inddragelse frem for orientering så vi skaber energi på møderne. 
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• Kan vi se på hvordan andre afvikler møder som vi kan lade os inspirere af?  

• Mere konkret til dagsorden, hvad er til orienteret, beslutning og drøftelse. 

• Ønsker en liste over hvem vi repræsenterer på de enkelte arbejdspladser (Jonna 
nævnte at dette ville give problemer i forhold til GDPR). 

• Gerne have mulighed for at være mere visionære – hvad vil vi som bestyrelse og ikke 
så meget fokus på driften i Lederforeningen. 

• Vi mangler liv mellem møderne – kunne det være vis mail/skype? 

• Bedre fremmøde fra bestyrelsen. 

• Bruge gode erfaringer fra et andet bestyrelsesarbejde (Maria er fx i bestyrelsen i DSS). 

• 2 dages møder fungerer bedre end endagsmøderne og ok med færre møder og evt. 
kombineret med skypemøder. 

 
Beslutning 
Sekretariatet og formandskabet kommer med et udspil til drøftelse og beslutning til næste 
bestyrelsesmøde. 
 
10. Eventuelt 

• Camilla kunne berette om at Sygehus Lillebælt har arbejdet med det personlige 
ledelsesgrundlag, der er anbefalet af Ledelseskommissionen. Processen med at 
definere sin personlige ledelsesgrundlag var super god og kan varmt anbefales. LF kan 
evt. være behjælpelig med processen via vores ”kuffert”. 

• Marianne kunne berette at Ålborg kommune også overvejer at afprøve konceptet. 
 
11. Lederforeningens lønpolitik 
 
Bestyrelsen gennem gik en proces hvor man kom rundt om hele den nuværede politik. 
 
Følgende holdninger blev fremhævet af bestyrelsen: 
 

1. At være leder fordrer en individuel tilgang til løn, og at der gås efter højest mulig løn 
til hver enkelt leder 

2. Ledende sygeplejerskers værd som ledere berettiger dem til de højeste lønninger i 
sundhedsvæsenet 

3. Lederne får både en højere agtelse og en højere løn ved at forhandle lokalløn selv. 
4. Lederne sygeplejersker bør honoreres for deres ledelse, det fordrer en 

lønklassificeringsmodel der tager udgangspunkt i ledelse 
 
Irene fik til opgave at komme med underbygget uddybning og statements på ovenstående 
elementer til næstkommende bestyrelsesmøde.  
 

 
 


