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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 

Den 7. juni 2022 
kl. 10.00-16.00 

Kl. 11.00-12.00 Fællesmøde med kredsbestyrelsen 
Kl. 12.00-12.30 Fælles frokost med kredsbestyrelsen 

Kredskontoret – Kreds Syddanmark 
   
Tilmeldt:  Irene Hesselberg (formand), Marie Rosbjerg Ovesen (næstformand),  Barbara Smith 
Dyrmose (Midtjylland), Henriette Lerche (Nordjylland), Troels Bjørn (Nordjylland), Patricia Vallebo 
Lindhardt (Sjælland), Mette Juul Johansen (Syddanmark), Tine Brink Erlandsen (Syddanmark)  og 
Charlotte Rahbek  Norup (Hovedstaden) (med virtuelt). 
Jonna Søegaard (chef) (med virtuelt), Thomas Garlov (kommunikationsansvarlig) og Heike Penzien 
(chefkonsulent) (referent) 
 
Afbud: Pama Subakaran (Midtjylland), Eva Birgitte Grønberg (Sjælland), og Marianne Løvdahl 
(Hovedstaden) 
 

FORMALIA 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referat af bestyrelsesmøde d. 12.05.2022 blev godkendt. 
 

AKTUELT 

 
Punkt 3. Punkter på HB-mødet 
Irene og Marie orienterede om følgende punkter på HB-dagsordenen: 
 
Kongresevaluering 
Tages under egen evaluering 
 
Introforløb for nyuddannede sygeplejersker  
Del af forliget ved OK21. Danske Regioner har rakt ud til DSR om at få indsatsen sat i gang. 
Noget vi i LF skal ind over.  
Barbara er spurgt af region Midt om at komme med et oplæg om det introduktionsforløb hun 
har igangsat. 
Irene foreslår at Barbara også underskriver sig som bestyrelsesmedlem i Lederforeningen. 
 
OK23 på privatområdet går i gang 
Irene ligger op til at LF involverer sig mere end vanligt i dette. Vi har ikke mange medlemmer på 
det private område, men privatområdet sætter retning for OK på de andre områder. 
LF planlægger virtuelle OK-møder for lederne på det private område. 
 
Kongres i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i efteråret 
Pga økonomien i FH nedlægger man formandsposter. Bente Sorgenfrei genopstiller ikke. 
Irene er i dialog med Grete Christensen om at Lederforum i FH kunne blive et selvstændigt 
forum med egen formand, og ikke som nu bare en talsperson. 
 
Irene søger også at mobilisere de øvrige lederorganisationer i Lederforum. 
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Punkt 4. Aktuelt fra bestyrelsen  
 

• Bekymring for hvordan vi italesætter faget. Gruppen af chefsygeplejersker (tidl 
oversygeplejerker) i Hovedstaden, er indbudt til møde med kreds hovedstadens 
bestyrelse i dag. I gruppen sidder en repræsentant fra hvert hospital. 

• Forhandling af oversygeplejersker (tidligere afdelingssygeplejersker) på Sygehus 
Lillebælt om løntrinshop. Spørgsmål fra kolleger om LF går efter at tillæg bibeholdes. 
Irene, Leder-TR på sygehus Lillebælt og ledelseskonsulent Marianne Lissau lægger 
strategi.  

• Regionsdirektør, Jane Kragelund, i region Syd har givet udtryk for at Januarpakken ikke 
er for ledere. 

• Vigtigt at klæde medlemmer på til at gå ind i lønforhandlinger. 
 
Punkt 5. Aktuelt fra formandskab  
 

• Irene har haft møde med Jens Gordon Clausen, regionsdirektør i Hovedstaden – Han gik 
fra mødet med opmærksomhed på de store lønforskelle i fælles ledelse. 

• Irene deltaget i stedet for Anni Pilgård i et møde med en TR klynge i Randers. 

• Marie holdt oplæg på TRIO møde i Syddanmark. Her var der meget taletid til lederne 

• Maria har også deltaget i et TRIO-møde i Hovedstaden. Her fik både LF og lederne en 
stor stemme. 

 
Punkt 6. Aktuelt fra chef fra sekretariatet 

• Der udføres en trivselsundersøgelse inden sommer i sekretariatet. 
 
 

FÆLLESMØDE MED KREDS SYD  

 
Kredsformand John Christiansen og Irene bød velkommen. Folk blev sendt ud i grupper. 
Grupperne skulle drøfte muligheder og udfordringer i sundhedsreformen og tilhørende tiltag. 
 
Kommentarer fra grupperne – inddelt i emner: 
 
Selvstændigt virksomhedsområde 
Vigtigt vi er med til at fastslå hvilke områder der kommer til at indgå. 
Er der tale om nye opgaver? Vi skal ikke bare gøre noget gratis. Ny funktion skal give ny 
honorering. 
 
Samspil mellem det regionale og kommunale 
Havde håbet at man kunne bruge reformen til at eliminere ’dem og os’ mellem det regionale og 
kommunale. Oplever at aben ender på det regionale område – fx  ifht patientforløb og fælles 
dokumentation. 
 
Bruge det der allerede er igangsat 
Huske at vi allerede har tværgående teams – fx har vi rigtig gode erfaringer fra palliative teams 
og Gastrisk klinik. Vi skal bruge de gode erfaringer herfra til sundhedsklynger mm 
Vi har sundhedshuse der allerede fungerer – tage det med når der skal laves nærhospitaler. 
 
Prioritering 
Vigtigt at tage drøftelsen om hvem skal egentlig behandles. Tale ind i omsorg og pleje og ikke at 
alle skal behandles. Her er faglig ledelse meget vigtig ifht overbehandling/underbehandling. 
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Reformen er en prioriteringsøvelse – og det eneste der ikke er nævnt er prioritering. 
Vigtigt at der prioriteres at der skal findes arbejdskraft – ellers batter det overhovedet ikke.  
Sundhedsreform er lappeløsninger ifht den store udfordring som sundhedsvæsenet står midt i. 
 
Sygeplejefaglig ledelse 
Vigtigt vi kræver at der skal være sygeplejefaglig ledelse. Der skal være sygeplejersker i ledelsen 
i nærhospitaler og i sundhedsklyngerne. 
Stillingsopslag efter sygeplejersker ændres til sundhedspersonale, da man har brug for hænder: 
Opfordring til lederne er at blive ved at søge efter sygeplejersker. 
Vigtigt at sygeplejefaglige ledere tager på sig at værne om den faglige kvalitet. 
 
Autorisation til social og sundhedshjælpere  
Det er stærkt bekymrende – Det er en udvanding af kvalitet. 
 
Tale sygeplejen frem 
Vi er oppe imod SOSU, fysioterapeuter, jordemødre  mm som er stærkt organiseret. 
Vi løfter en kæmpe opgave men gør det stille – vi skal stå op for hvad vi kan. 
Værne om hvad sygeplejersker skal og andre ikke kan overtage. 
Ikke bruge ordet SØD som en katalysator (brugt på professionshøjskolen) 
Vi mangler sproget der kan italesætte at vi kan se det komplekse. VI er vant til at arbejde med 
alle fagprofessioner.  
Bruge sproget fra bekendtgørelse.  
 
Samarbejde mellem kreds og LF 
Forslag om at kredsen og LF laver et skriv om at se patientforløb på en ny måde. Sygeplejersker 
ser det som et køb på specialisering at være ansvarlig for forløb. Det er en stor udfordring da 
reformen satser meget på forløb – det er der hvor pengene er. 
 

 
 

SAGER TIL BESLUTNING 

 
Punkt 7. LF-udmeldinger og initiativer ifht sundhedsdagsorden lige nu 
 
Bestyrelsen drøftede det udsendte oplæg til Lederforeningens politiske udmeldinger ifht 
sundhedsreformen, ældrelov og sundhedsklynger. Bestyrelsen træf ingen beslutninger.  
 
Nogle af de ting, der blev drøftet var: 
 

• Vi hører sygeplejerske der siger at overblikket over forløb bedst er placeret hos læger. 

• PANL (patientansvarlig læge)  lægeuddannelse er der ikke kommet noget ud af. 

• Lægerne kan ikke tage ansvar for forløbene og koordinere, men meget vigtig at de er 
med. 

• Hvornår må man mene noget om sundhedsaftalerne – der kunne vi sørge for sammen 
med de ledende sygeplejersker at melde noget ind 

• Kit til medlemmerne  – ved du hvor beslutningerne bliver truffet samt overblik over hvad 
der er og hvad de kan (klynger, ældrelov, nærhospitaler, MED). 

• Hvad er det vi gerne vil have kommer til at indgå i sygeplejerskernes udvidede 
virksomhedsområde! 

• Identificere hvem der på ude i ’virkeligheden’ skal implementere loven om et udvidet 
virksomhedsområde 

• Italesætte hvad sygeplejen er – bruge Fundamentals of Care. 
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Punkt 8. Konkret politisk stillingtagen 
 
Vedr. i fornødent omfang gå i vagter 
Bestyrelsen drøftede hvad man politisk vil gå med til at i fornødent omfang dækker over.  
 
Beslutning 
Bestyrelsen vil gå med til at i fornødent omfang betyder 1 vagt i kvartalet eller max 4 vagter på 
et år. Og dette er kun ved vagter man selv ’beslutter’ at tage. Pålagte (påbudte) vagter skal 
udløse honorering. 
Derudover skal LF sætte yderligere fokus på at sundhedsvæsenet ikke hænger sammen pga. 
mangel på personale og at konsekvensen heraf er at der må ske nedprioriteringer og 
nedskaleringer.  
 
Vedr. ledelseskonsulenternes deltagelse i medlemmernes sygefraværssamtaler  
Bestyrelsen drøftede en præcisering af ledelseskonsulenternes deltagelse i medlemmernes 
sygefraværssamtaler. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen fulgte oplægget fra administrationen til præcisering af hvordan ledelseskonsulenter 
forholder sig til sygefraværssamtaler. 
 
 

SAGER TIL DRØFTELSE 
 
Punkt 9. Action Cards 
 
Punktet udsattes til et kommende møde 
 
Punkt 10. DSR Kongres 
 
Bestyrelsen evaluerede DSR’s kongres. 
 
Bestyrelsens kommentarer 

• Honorar for næstformand er gældende for næste valgperiode.  

• Mødes fysisk til forberedelsen til kongressen næste gang. 

• Være mere forberedt bl.a. til at kunne lave lobby inden. 

• Svært at forberede sig til noget man ikke har prøvet før. 

• Synes tonen var ordentlig 

• Følte mig inkluderet. 

• Alle blev ’klapset’ af – ikke kun Lederforeningen. 

• Kunne godt bruge mere viden om hvad der foregik på HB-møderne under kongressen. 

• Vores lobbyarbejde lykkedes. 

• Relationer er det afgørende. 

• Det er nu muligt at stille vores forslag igen i denne valgperiode. 

• Eventuelt nyt forslag: Forretningsudvalg + HB der består af alle formænd og 
næstformænd. 

 
AFRUNDING 

 
Punkt 11. Eventuelt 
Intet til punktet. 
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Punkt 12. Evaluering af mødet 
Intet til punktet. 
 


