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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 

Den 9. november 2022 
Teams-møde 

kl. 17.00-20.00 
   
Tilstede: Irene Hesselberg (formand), Marie Rosbjerg Ovesen (næstformand), Marianne Løvdahl 
(Hovedstaden), Charlotte Rahbek Norup (Hovedstaden) (fra kl. 17.20 til 18.27) 
Tine Brink Erlandsen (Syddanmark), Julie Judge (Syddanmark), Barbara Smith Dyrmose 
(Midtjylland), Dorthe Goul (Midtjylland), Patricia Vallebo Lindhardt (Sjælland), Henriette Lerche 
(Nordjylland), Troels Bjørn (Nordjylland), Jonna Søegaard (chef), Thomas Garlov 
(kommunikationsansvarlig) og Heike Penzien (chefkonsulent) (referent). 
 
Afbud: Christian Jørgensen (Sjælland) 
 
 
FORMALIA 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Referaterne af bestyrelsesmøde 26-27. september og 6. oktober 2022 blev godkendt. 
 
 

ØKONOMI 

 
Punkt 3. Opnåelse af budgetmæssig balancere 
 
Jonna gentog at Rammebudget 2023 er i ubalance med 272.000 kr. hvilket primært skyldes at 
lønbudgettet ikke er tilskrevet de overenskomstmæssige stigninger. I 2022 har vi samme 
udfordring, der klares med en indtjening via Væksthusprojekter og Inspirator.  
 
Den politiske og administrative ledelse anbefaler et budget i balance med fuldgennemslag fra 2024, 
og peger på følgende muligheder til gennemførelse allerede fra 2023: 

• Forkant reduceres med 15.000 kr. / blad - uden væsentlig forringelse = 60.000 kr./året. 

• Kommunikationspulje. og reduceres med 30.000 kr. fra i dag på 60.000 kr. 

• Tænketanks budgettet reduceres med 40.000 kr. – jvnf forslaget som behandles senere. 
 
Med dette tilpasses budgettet med 130.000 kr. til lønbudgettet med gennemslag i 2023. 
 
Det betyder, at der stadig mangler ca. 140.000 kr. ekstra for at nå fuldt gennemslag på 270.000 kr. i 
2024. 
 
For at finde de sidst 140.000 kr. pegede Jonna på at arbejde videre med at se på: 

• Kan vi udvikle og producere Forkant smartere? 

• Er der aktiviteter vi kan lave anderledes eller helt undlade? 
 
Bestyrelsen behandlede de yderligere punkter på dagsorden inden man tog stilling til dette punkt.  
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Bestyrelsens beslutning 
 

• Forkantbudgettet reduceres med 60.000 kr. i 2023 

• Kommunikationsbudgettet reduceres med 30.000 kr. i 2023 

• Tænketanksbudgettet reduceres med 40.000 kr. i 2023.  

• Forkant udkommer som fysisk blad de to første udgivelser i 2023. Der arbejdes på at 
Forkant bliver et elektronisk blad i en eller anden form herefter. 

• Bestyrelsens deltagelse i Folkemødet 2023 tages af Lederforeningens overskud.  
 
Der skal opnås budgetmæssigbalance i 2024. 
 
 

SAGER TIL BESLUTNING 

 
 
Punkt 4. Folkemøde 
 
Bestyrelsen drøftede formål og muligheder for bestyrelsens deltagelse i Folkemødet 2023 (torsdag 
d. 15. – lørdag d. 17. juni 2023).  
 
Bestyrelsens sagde bl.a: 

• Vigtigt med klart formål 

• Mulighed for at påvirke debatter 

• Sætte sygepleje og sygeplejefaglig ledelse på dagsorden 

• Julie har været med sammen med kreds Midt for en del år siden 

• Plads til at vi er sygeplejersker og ledere på en gang, hvis der ikke er så mange kredse med 

• Fokus på ledernes vilkår 

• Godt betale for maden selv 

• Ikke forestille sig at sundhed ikke bliver et tema på folkemødet 

• Vi har de saglige argumenter i orden for at tage af sted 

• Blande os og blive citeret for det 

• Sammen er vi stærkest – også vise at vi er DSR 

• Reklamefremstød 

• Være taktisk med at komme på sociale medier 

• Kan vi få plads på et podie? 

• Lægge et bestyrelsesmøde på Folkemødet og eventuelt erstatte nogle fysiske møder med 
virtuelle møder for at få frigivet midler 

• Talepunkter - 10 punkter vi alle siger 
 
Bestyrelsens beslutning 
 
Bestyrelsen besluttede at deltage i Folkemødet 2023, og sige ja tak til villaen. Deltagelsen skal gøres 
så billigt som muligt ved bl.a. at benytte samkørsel og ved at bestyrelsen selv betaler en del af 
forplejningen. Økonomien til deltagelsen tages af Lederforeningens overskud.  
Beslutningen gælder kun Folkemødet 2023. Der er således ikke taget generel stilling til bestyrelsens 
deltagelse i Folkemøder. 
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Punkt 5. Tænketanken Forkant version 2.0 
 
Irene uddybede det nye forslag til udformning af Lederforeningens Tænketank, og begrundede 
hvorfor den politiske ledelse havde vurderet at dette var mere relevant end ’forslag B’ som 
bestyrelsen tidligere havde hældet til. 
 
Irene fortalte yderligere at Grete på DSR’s Sygeplejetopmødet d. 26. oktober 2022, havde italesat 
ideen at deltagerne i topmødet kunne forme en Tænketank. Irene havde foreslået at de skulle 
indgå i Lederforeningens tænketank. Hvilket der havde været opbakning til. 
 
Kommentarer fra bestyrelsen 
 

• Tale sammen på tværs – tænke i konkrete sager hvor folk er særlig interesseret 

• Vores tænketank skal fortsætte 

• Tror det er nemmere for vores ledere at sige noget, når man kan sige det i regi af en 
tænketank. 

 
Bestyrelsens beslutning 
 
Bestyrelsen besluttede det nye forslag til tænketanken og at toplederne fra Sygeplejetopmødet 
inviteres med som medlemmer i tænketanken. 
 
Forslag som blev vedtaget: Tænketanken som kilde til viden om sundhedsvæsenet 
 

• Tænketankens formål justeres således at tænketanken i højere grad optræder som en 
gruppe af eksperter og meningsdannere indenfor ledelse og udvikling af sygeplejen og 
sundhedsvæsenet. 

• Tænketankens medlemmer får jævnligt tilsendt en række aktuelle emner, som medlemmer 
af Lederforeningens bestyrelse kunne tænke sig bliver debatteret i offentligheden, pressen 
eller på sociale medier.  

• Tænketankens medlemmer bidrager som fast praksis med et indlæg i Magasinet Forkant.  

• Tænketankens medlemmer kan som hidtil anvendes som mulighed, når medier henvender 
sig med konkrete ønsker om kontakt til ledende sygeplejersker.  

• Økonomien til Tænketankens virke anslås umiddelbart at være omkring 10.000 kr. årligt, til 
forfaldende udgifter, fotos, og eventuelle aktiviteter. 

 
 
Punkt 6. Datoer for bestyrelsesmøder 2023 
 
Irene gentog at bestyrelsens møder er fastlagt ud fra følgende kriterier: 

• Der skal være et bestyrelsesmøde dagen inden et HB-møde. Dette er jævnfør en aftale 
foretaget i HB om at Lederforeningen og alle 5 kredse har møde samtidig.  

• Der veksles mellem fysiske og virtuelle møder 

• Der veksles mellem 1- dages og 2- dages fysiske møder 

• De fysiske møder er som udgangspunkt placeret i Kvæsthuset. 
 
Bestyrelsens beslutning 
 
Det fremlagte forslag vedtages. 
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SAGER TIL DRØFTELSE 
 
 
Punkt 7. Fremtidens Forkant 
 
Irene fremlagde hendes tanker om fremtidens Magasinet Forkant og bad bestyrelsen om at komme 
med deres umiddelbare tanker. 
 
Kommentarer 

• Fortaler for digitalt blad 

• Anstrengt med digitale blade – til fysiske kombineret med nyhedsbreve. 

• Bæredygtighedens tegn taler for det digitale 

• Bliver synsninger – vi ved ikke hvad medlemmerne gerne vil have/hvad medlemmerne siger 

• Godt med en brugerundersøgelse 

• Mangler en app – podcast 

• Noget som kan læses op. 

• Godt at være sammen med DSR om en stillingtagen 
 
Irene fortalte at DSR står overfor at lave store ændringer af web. Der blev spurgt fra HB om man 
kunne få en app tilknyttet til. Det er ikke indtænkt 

 
Irene indbød Thomas til at komme med en rundrejse i forskellige muligheder for et fremtidigt 
Forkant. 

 
Adspurgt sagde Thomas at en App vil man ikke som professionel anbefale. Den skal have et tydeligt 
’need to’.  Nyhedsbrev er lettere. 
 
Og som inspiration til bestyrelsens tanker om en podcast, fortalte Thomas at DSR lige har lukket 
deres podcast satsning ned, da der er for få der åbner deres podcasts. 
 
Kommentar fra bestyrelsen 

• Oplyst om mange flere elementer af den beslutning, kan jeg se at det ikke kun handler om 
bæredygtighed. 

• Det er lidt mere komplekst. 
 
Konklusion 
Irene konkluderede at bestyrelsen ønsker at vi bliver digitale i en eller anden form – i samarbejde 
med DSR. 
Irene foreslog at Forkant udkommer i 2 blade i 2023. Derefter overgås til digitalt form. 
Bestyrelsen tilsluttede sig Irenes forslag 
 
Punktet blev konverteret til et beslutningspunkt. 

 
 
Punkt 8. Evaluering af lederdage og GF 
 
Bestyrelsen evaluerede lederdage og generalforsamling. 
  
Kommentarer 

• Spændende emner til lederdag 

• GF tamt - men super spændende med Emma Holten 



5 

 

• Godt at møde hinanden på tværs – mere af det 

• Grobund for gode diskussioner 

• Endte i gruppe med voldsomt frustrerede ledere 

• Hvordan kan vi tage hånd om de ledere der er virkelig klemte 

• Hvordan går det med netværkene? Thomas fortalte: indkaldt til virtuelt opstartsmøde for 
ledere af ledere – kun 3 tilmeldte sig. Nu lavet en Doodle. Hovedstaden: sendt mail ud om 
hvordan man gerne vil at det skal fortsætte. Vi kommer nok også til at facilitere det næste 
møde. Dorthe fortalte at de på Gødstrup netop har lavet et netværk for funktionsledere 

• Dem der er mest klemt, kommer ikke til vores arrangementer. 

• Mentorordningen er et rigtig godt tilbud 

• Action Card’s skabte debat 

• Kunne være en hel dag i stedet for nogle timer 
 
 
Punkt 9. Nærhospitaler 
 
Bestyrelsen havde en brainstorm om hvad Lederforeningen kunne tage af initiativer om 
Nærhospitaler. Irene indledte med at sige at Jakob Kjellberg sagde det meget tydeligt. Dem der 
tager dagsorden, vinder den. Så hvad skal vi sætte i gang? 
 
Kommentarer 

• Nærhospitaler virker helt uoverskueligt i det regionale: hører udsagn som ”det må være de 
praktiserende læger og de sygeplejersker de har ’nakket’ som skal løse dette”. 

• LF holde et møde med relevante parter: sygeplejefaglige direktører og ældrechefer, 
forløbschef (lægefaglig baggrund) 

• Henriette fortalte at hun skal holde 2 oplæg for direktørforum …  

• Der er kommet et udspil om faglig ramme for nærhospitaler (Jonna sendte til bestyrelsen 
under mødet) 

• Oplever opgivenhed i det kommunale – ”det er jo ikke et hospital, følger der ressourcer 
med…” 

• Kan vi afholde virtuelt møder 

• Måske vente med at se om det overhovedet får en gang på jorden. 

• Tænk ikke hospital – tænk sundhedshuse/centre 

• Hvem er ledere af sundhedshusene/centrene i dag? 

• Engagerer dem der er i primær – det har vi behov for 
 

Konklusion 
 
Vi skal gøre noget – snart. 
Henriette kommer med en tilbagemelding om hendes oplevelser fra møde om nærhospitaler. 
 
 
AFRUNDING 
 
Punkt 10. Eventuelt 
 
Kæmpe fordel ved næstforperson-valg for dem som er frikøbt. Kan være det noget vi skal tage op 
på kongressen? 
 
Punkt 11. Evaluering af mødet 
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Velfungerende teams-møde. 


