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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 

Den 8. – 9. februar 2022 
Dag 1: kl. 10.00-17.00 

Middag kl. 18.00 
Dag 2: kl. 9.00 – 15.00 

 Kvæsthuset 
   
Tilstede:  Irene Hesselberg (formand), Marie Rosbjerg Ovesen (næstformand), Marianne Løvdahl 
(Hovedstaden), Barbara Smith Dyrmose (Midtjylland), Henriette Lerche (Nordjylland), Troels Bjørn 
(Nordjylland), Patricia Vallebo Lindhardt (Sjælland) (gik kl. 13 på 2. dag), Eva Birgitte Grønberg 
(Sjælland, Mette Juul Johansen (Syddanmark) (gik kl. 14 på anden dag), Tine Brink Erlandsen 
(Syddanmark), Jonna Søegaard (chef), Thomas Garlov (kommunikationsansvarlig) og Heike Penzien 
(chefkonsulent) (referent) 
 
Afbud: Pama Subakaran (Midtjylland) og Charlotte Rahbek  Norup (Hovedstaden) 
 
 

FORMALIA 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 
 
Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referat af bestyrelsesmøde 2.12.2021 blev godkendt 
Bestyrelsen fik forevist rettelser i forretningsorden og godkendte forretningsordenen med disse 
rettelser. 
 
 

AKTUELT 

 
Punkt 3. Aktuelt fra bestyrelsen 
Marianne: Rollen i krydspres som leder, hvordan bliver man mere ’kampberedt’.  
 
Efter Kongresseminar:  

• Nogen der ikke vidste der var en Lederforeningen 

• Kunne godt føle sig lidt uvelkommen 

• Negativ stemning ifht Lederforeningen og ledere for nogle kongresdelegerede, men 
andre var meget positiv 

• Der var rigtig meget positionering indbyrdes (enkelte gange næsten lynchstemning) 

• Kommentarer om at ”Vi hørte ikke til jer i konflikten”; ”Det er Irenes ord der kommer ud 
af jeres mund – sig noget selvstændigt” 

• Meget ramt af Bjørns oplæg – Ny og gammel magt. Den positive fortælling om hvordan 
vi vil bruge det i Lederforeningen. God beskrivelse af hvad ledere kan ind i det. 

• Været vidne til/midt i et kæmpe drama. 

• Vi bliver sat lig med arbejdsgiver. 

• Vi skal tage ansvaret på os og fortælle om hvordan det har været at være leder under 
konflikten – har været en stækket rolle, har selv været meget presset på vores 
arbejdsmiljø. 

• Vi er sammen – hinandens forudsætninger – definere hvad vi er sammen om: det faglige 
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Irene orienterde om at der havde være en god snak i det nye HB om samværsværdier – 

Samværsværdierne blev uddelt på mødet (Samværsværdier for politisk valgte i DSR | 

Kongresforum, DSR). 
 
Andet 

• Henriette er inviteret ind i kreds nordjylland. 

• Ledelsesgruppe skal ud i alle kredse 

• Vi skal påvirke kredsbestyrelserne. 

• Sygeplejerskeuddannede er bekymrede for at skulle blive sygeplejersker – det er meget 
vilkårene de er bekymrede for. Også folk der kommer tilbage fra barsel. En anden del er 
meget selvbevidste om hvilke arbejdsforhold og løn de vil have. 

• Irene og Marie kunne orientere om at der er et samarbejde med Hovedstaden og 
professionshøjskolen om hvad man kan gøre. Det er nogle andre unge mennesker der 
kommer ud i dag. 

 
Punkt 4. Aktuelt fra formandsskab 
 
Bestyrelsen havde fået udsendt Ledelsesberetningen d. 7.2.2022 
 

• Irene kom med en uddybet orientering om forhandlingerne på stillingsstruktur og titler, 
samt orienterede om at der er indkaldt til møde for oversygeplejersker og 
afdelingssygeplejersker om stillings- og ledelsesstruktur d. 10.2.2022. 

 
Kommentare fra bestyrelsen 

• Overveje møde med FAS og bestyrelsen. – hvad vil det sige at lede sundhedsvæsenet, 
organisatorisk og fagligt. 

• Oplever at vi taler lidt forbi hinanden som oversygeplejersker og afdelingssygeplejersker 

• Kæmpeefterslæb på titler i det kommunale. 

• Invitere hele bestyrelsen med til møde for oversygeplejersker og 
afdelingssygeplejersker. 

• Skrive ind hvem der er afsender af beretningen. 
 
Punkt 5. Aktuelt fra chef fra sekretariatet 
 
Jonna orienterede bl.a. om følgende: 
 

• Budgettet for 2022 er hjemme. 

• Kvæsthuset har været præget af Corona som alle andre. Nogle afdelinger har været lagt 
ned, nogle har fået udskudt deres ferie. LF har ikke været lige så påvirket som resten af 
organisationen. 

• Kvæsthuset havde besøg af Arbejdstilsynet i september og igen i sidste uge. Vi fik en 
grøn smiley pga af det forebyggende arbejde vi gør i DSR, og vores hjælp til 
hjemmearbejdspladser. 

• Der er foretaget en Trivselsmåling blandt alt personale i Kvæsthuset, der viste lidt 
udfordringer. Trivselsmålingen for personalet i LF blev behandlet et personaleseminar i 
januar (19.-20.1). Fra Ledelseskonsulenterne blev der særlig lagt vægt på ønsket om 
mere plads til udvikling i en ellers meget tung drift.  

• På personaleseminaret brugte vi en del tid på ledernes arbejdstid. Og derudover på at 
ryste os sammen efter at vi har været væk fra hinanden så længe ifbm Corona.  Fra  

 
  

https://dsr.dk/kongresforum/nyttig-viden/samvaersvaerdier-for-politisk-valgte-i-dsr
https://dsr.dk/kongresforum/nyttig-viden/samvaersvaerdier-for-politisk-valgte-i-dsr
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SAGER TIL BESLUTNING 

 
Punkt 6. Politiske indsatser i valgperioden 
 
[Formandskabet anmodede om at punktet blev behandlet som et drøftelsespunkt i stedet for 
beslutningspunkt, hvilke de fik opbakning til]. 
  
Formandskabet lavede en proces med bestyrelsesmedlemmerne om de projekter som allerede er 
rammesat at Lederforeningen skal arbejde med i den kommende tid.  
 
Der blev særlig arbejdet i dybden med 3 projekter som bestyrelsen fandt særlig vigtige: 

1. Ældreområdet 
2. Arbejdsmiljø (Projekt: Rådighed og arbejdsvilkår for ledere) 
3. Sundhedsklynger 

 
Det kom der følgende ud af: 
 
Ældreområde-gruppen 

• Ældreloven er problematisk, ikke kun for FOA. 

• Kvalificering af flertalsmisforståelser 

• Der skal fokus på rekruttering af ledende sygeplejersker i ældreområdet. 

• SUL ydelser stiger markant, dette fordrer sygeplejefaglig ledelse 

• Vi skal være på scenen – både LF og DSR på Ældretopmødet 

• Der er behov for rekruttering af ”nye sygeplejersker” + sygeplejersker i det hele taget til 
ældreområdet 

 
Arbejdsmiljø-gruppen 

• Ikke i orden at ledere skal gå i vagter ifbm sygeplejerske mangel 

• Ledelsesspænd og ledelserum er en udfordring 

• Balanceret arbejdsliv/fritid er en udfordring. 

• Vi (ledere og LF) skal stille krav; forhandle bedre løn/uddannelse; være tro mod 
ledelsesopgaven. 

• Målet er ledere i trivsel 

• Lederne involveres ved kommunikation 
 
Sundhedsklynger - gruppe 

• Tidsperspektiv – de kommer snart 

• Vigtigt med fokus på personalekompetencer –  

• Fokus på organisering - Hvor, hvad, hvor mange 

• Fokus på hvordan vi sikrer ledelsen 

• Fokus på økpnomi og ressouceflow 

• Fokus på hvordan opgaverne flyttes til sundhedsklyngerne 

• Fokus på prioritering – herunder hvad man ikke skal 

• Vi skal være talerør for lederne ind i sundhedsreformen 
 
Bestyrelsens udtrykte at det kunne være godt med Action Card for hvert arbejdsområde. 
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Punkt 7. Nedsættelse af udvalg/arbejdsgrupper i valgperioden 
 
Bestyrelsen besluttede at nedsætte følgende arbejdsgrupper i indeværende valgperiode: 

1. Nære sundhedsvæsen  
2. Arbejdsvilkår 
3. Faglighed (tale faglighed og faglig ledelse frem/attraktivt at være sygeplejerske) 

 
Derudover aftaltes at der kan ske dialog og arbejde i bestyrelsen som er opdelt ifht kommunale 
og regionale indsatser og drøftelser. 
 
Formandskabet tog på sig at komme med et kommisorie for arbejdsgrupperne til næste 
bestyrelsesmøder. 
 
Bestyrelsen foretrak at afvente tilmelding til arbejdsgrupper til at kommisoriet forelå. 

 
 

SAGER TIL DRØFTELSE 
 
 
Punkt 8. Arbejdstid   
 
Bestyrelsen blev ledt i gennem en proces hvor man drøftede overordnede retningslinier for 
Lederforeningens indsats ifht ledernes arbejdstid, herunder hvordan bestyrelse gerne vil arbejde 
med arbejdsliv som et politisk indsatsområde. 
 
Formandskabet og sekretariatet udarbejder bud på Action Cards på arbejdstidsområdet som 
omfavner bestyrelsens budskabet som alle ligger inden for de lovmæssige og 
overenskomstmæssige rammer for arbejdstid. 
 
Punkt 9. DSR’s kongres  
 
Irene gav en beskrivelse af hvordan en kongres fungerer.  
 
 
Punkt 10. LF’s kongresforslag 
 
Bestyrelsen havde en første af drøftelse af kongresforslag til DSRs ordinære kongres i maj 2022.  
 
Bestyrelsen har fortsat ønske om at viderebringe følgende gerne at har tidligere drøftet følgende 
principielle og demokratiske udfordringer: 
 

1. Lederforeningen har ikke som kredsene sin næstformand med i DSR’s Hovedbestyrelse 
2. Lederforeningen har ikke som kredsene hele sin bestyrelse med i kongressen 
3. Lederforeningens formandskab får mindre i honorar end kredsformandskaberne, og et 

honorar af en størrelse som bevirker at mange ledermedlemmer ville gå ned i løn, hvis de 
tiltrådte som formand og særlig næstformand for Lederforeningen. 

 
Bestyrelsen er åben overfor hvad der vil være den bedste vej til at få løst ovenstående.  
 
Formandskabet påtog sig at søge hvad der er den bedste løsning.  
 
Bestyrelsen har punktet om kongreforslag på igen på bestyrelsesmødet d. 1. marts 2022. 
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AFRUNDING 
 
 
Punkt 11. Eventuelt 
 
Kvindernes Kampdag d. 8. marts  

• Thomas laver et LinkedIn opslag der kan deles. 

• Bestyrelsen kommitter sig til at dele LinkedInopslaget OG lave aftale med fx 10 andre der 
deler – og at de 10 gerne laver aftale med 3 om at de deler. 

• DSR laver et streamet arrangement med BUPL og Socialrådgiverforeningen med Emma 
Holten kl. 18.30 

• Der er demonstrationer i de store byer. 
 
Andet 

• Bestyrelsen kunne godt tænke sig små historier ala ”Vidste du …” med diverse fakta om 
ledende sygeplejerskers arbejdsområder 

• Thomas lægger en historie op på Facebook om at bestyrelsen har holdt sit første 
ordinære fysiske møde og at man har drøftet Arbejdstid, og lægger op til kommentarer. 

 
Punkt 12. Evaluering af mødet 
 

• Rigtig gode dage 

• Godt med 2 dage 

• Har haft mulighed for at få nødvendig baggrundsviden 

• BM skal bruges til at klæde os på som bestyrelsesmedlem 

• Blive ved at skole os i  at stå ved vores meninger 

• Actioncards vil være gode at have ude i virkeligheden 

• Bekymring for hvad vi får ud af 1 dagsmøder 
 
 

 
 


