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Referat 

Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 
Den 24. august 2022 

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

FORMALIA 
 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referat af bestyrelsesmøde 7.06.2022 blev godkendt 
 
 

FÆLLESMØDE MED KREDS NORD  

 
Kredsformand Christina Windau Hay Lund og Irene bød velkommen.  
De lagde op til at fællesmødet startede med en kort orientering og drøftelse af ny 
Ledelsesorganisering i region Nordjylland. 
 
Irene gav en orientering om situationen.   
 
Punkt 3. Selvstændigt virksomhedsområde 
 
Bestyrelserne havde en drøftelse af muligheder og ulemper for et selvstændigt 
virksomhedsområde. Der blev bl.a. omtalt følgende: 
 

• Andre faggruppes modstand – særlig vores ’søsterorganisationer’ som fx Dbio 

• Økonomien til det 

• Det er allerede i fuld sving i kommunerne 

• Samtidig være obs på nærhospitaler – hvem skal lede dem 

• Der skal følge løn med 

• Hvad er det vi ikke skal lave 

• Regne på hvad besparelsen bliver – som så kan bruges til løn 

• Vigtigere at vi får blåstemplet det vi allerede gør end at vi får lønnen med 

• Medlemmerne bliver vrede/frustrerede hvis vi ikke går efter løn 

• Kæmpe anerkendelse af sygeplejerske kompetencer 

• Ikke alle sygeplejersker får det selvstændige virksomhedsområdet 

• Skal ikke have flere opgaver 
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• Giver faglig frihed og anerkendelse og arbejdsglæde 

• Der følger ansvar med 

• Løn for opgave – hvis det ligger udenfor normal arbejdstid 

• Kan være med til at anskueliggøre forskellen til SOSU 

• Vide hvem der bliver omfattet før vi tænker i løn, kompetencer og uddannelse 

• Bliver nødt til at gøre det klogt – hvis vi sætter løn som ultimatum risikerer vi ikke at få det 
 
 
Punkt 4. Fastholdelse og rekruttering af medlemmer 
 
Bestyrelserne blev delt i 4 blandede grupper. Grupperne fik opgaven at drøfte nye og alternative 
måder at intensivere og styrke rekruttering og fastholdelse af medlemmer. 
 
Opsamling: 

• Ligesom FTR orienteres om udmeldte, så bør FTR også orienteres om ny indmeldte 
sygeplejersker Vi skal tale mere fag 

• Vigtigt at vi har ”rum” for dialog 

• Tydeliggøre forskellen på de gule fag ”forretninger” og os 

• Fremhæve fordelen ved fællesskab.  

• Medlemmerne bliver involveret i processen, hvor er vi på vej hen, og hvorfor 

• Hvordan bliver ”jeg” til et ”vi”  

• ”Vi er gået fra 1.maj til først mig” 

• Mere aktiv på de sociale medier 

• Vigtigheden for en TR/AMiR 

• Fokus på de studerende 

• Sygeplejefaglig udvikling  

• De gode historier  

• Tema indsatser – faglige/organisatoriske  

• Udveksle Action Cards ift. løn, arbejdsvilkår m.m 

• Fortsætte møder med lokale lederforenings repræsentanter  

• Fælles udmeldinger  

 
AKTUELT 

 
Punkt 5. Punkter på HB-mødet 
Irene fortalte om punkterne på HB-dagsordenen: 

• Status på Lønkomite arbejdet 

• Samværspolitikken i DSR –Bliver sendt ud til alle bestyrelserne 

• Kongresbeslutninger 

• Evaluering af folkemøde 

• Professionsstrategi (som blev sat i gang på Fagkongressen) - Kommer på bestyrelsesmødet i 
september 

• Nedsat kontingent til deltidsansatte 

• OK 21 Lederlønsprojekt 
 
Punkt 6. Aktuelt fra bestyrelsen  
Mette havde sendt en mail til lederne på Kolding Sygehus om de havde noget hun skulle tage med 
til bestyrelsesmøde. De tilbagemeldinger hun fik handlede stort set alle sammen om arbejdspres og 
manglende honorering for merarbejdsbelastning. 
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Henriette og Troels har holdt møde med den politiske ledelse i kreds Nord 
Mette Frederiksen besøger Ålborg Universitetshospital. 
 
I Ålborg kommune har ældreområdet nægtet at finde omstillingsforslag ifbm. bebudede 
besparelser. 
 
Punkt 7. Aktuelt fra formandskab  
Ud over den udsendte ledelsesberetning, orienterede Irene om Robusthedskommissionen, hvor  
DSR’s repræsentant er Dorthe. FH har lavet en intern følgegruppe. 
 
Punkt 8. Aktuelt fra chef fra sekretariatet 
Jonna orienterede om den vakante ledelseskonsulentstilling og ansættelsesprocessen. 
Ledelseskonsulenterne melder om mange sygemeldinger og tjenstlige samtaler. 
 
 

SAGER TIL DRØFTELSE 
 
Punkt 9. Medlemsrekruttering og fastholdelse – bestyrelsens rundringning til nye ledere 
  
Thomas 

• Første hurdle er at komme i gang 

• Gode ved at det er bestyrelsesmedlemmer der ringer, er at man er i samme båd 

• Et par minutters snak er tilstrækkeligt 
 
Nord og syd 

• Printet og delt listerne 

• Godt med spørgeguide 

• Ville være godt at drøfte hvornår på dagen vi ringer 
 
Hovedstaden 

• Charlotte og Marianne delt listen. Marianne taget en for Charlotte, da hun var leder for 
hende 

• Charlotte sender først mail. Og derefter ringer op 
 
Beslutning 
Samler op når vi har mere erfaring 
 
Sekretariat udsender løbende en opdatering af tilbud til medlemmerne.  
Samt liste med afklaring af hvem skal de kontakte i konkrete tilfælde ifbm: Tilmelding til kurser; 
Liste med hvilke områder LK dækker; Hvem kontakte når man ikke får Forkant;  
General utilfredshed (Jonna). 
Charlotte deler den mail hun har forfattet. Sendes ud med referatet 
 
Punkt 10. Ledernes besvarelse af undersøgelse af vilkår 
 
Bestyrelsen drøftede undersøgelsens resultater. 
 
Konklusion: 
Sekretariatet kommer med et Katalog med konkrete bud på opfølgning af resultaterne. Kan bla. 
indeholde: 

• Action Card 
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• Flere andre undersøgelser 

• Gode anbefalinger 

• Samarbejde med forskere 

• Kontakt/dialog med arbejdstilsynet 

• Kontakt til en kommune og et hospital om at få fokus og hvad man kan gøre 

• Bruge tallene ind i robusthedskommissionen 
 
Punkt 11. Sygeplejefaglig ledelse 
Bestyrelsen drøftede Elvi Weinreich og Marianne Tewes bud på 10 kendetegn for sygeplejefaglig 
ledelse. 
Bestyrelsen havde enkelte kommentarer til budene, men synes overordnet at buddene rammer 
godt. 
 
Punkt 13. Første drøftelse af forslag til Lederforeningens generalforsamling 
 
Bestyrelsen vendte bestyrelsens rolle som værter til GF, og at alle derfor forventes at deltage. 
 
Bestyrelsen havde ikke umiddelbart nogle forslag man ønske blev rejst på generalforsamlingen. 
 
Punkt 10. Indledende drøftelse om fokus på det kommunale område 
 
Bestyrelsen havde en første drøftelse af hvordan Lederforeningens skal arbejde videre med hvad 
der skal være hovedfokus og pejlemærker på det kommunale område.  
 
 
 

AFRUNDING 
 
Punkt 15. Eventuelt 
 
 
Punkt 16. Evaluering af mødet 
På trods af stort mandefald er det rigtig godt med disse fællesmøder med kredsenes bestyrelse. 
 


