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Sundhedsvæsenets udfordring er at sikre bedre samar-
bejde på tværs af sektorer, sammenhængende patient-
forløb, øget patientsikkerhed, patient- og borgerind-

dragelse, effektiviseringer, højere kvalitet og et godt fysisk og 
psykisk arbejdsmiljø for medarbejderne. Sådan har det lydt i 
mange år.

Det nye er, at ledelsrummet indsnævres, samtidigt med at 
flere opgaver lægges ud til den enkelte leder, og  rammerne 
for at løse opgaverne bliver mere topstyrede.

Work smarter – not harder er tidens mantra. Et mantra der 
fordrer handlefrihed. For hvad der smart og giver mening på 
en sengeafdeling, giver ikke nødvendigvis mening i et akutaf-
snit eller på et plejecenter. Det handler ikke kun om, hvordan 
lederen løser opgaven. Det handler i høj grad også om, hvilke 
vilkår lederen har til at løse opgaven.

Dette er et omdrejningspunkt for Lederforeningens arbejde. 
Opgaveløsningen og vilkårene til at få opgaverne løst hænger 
nøje sammen med lederens løn og lønudviklingsmuligheder, 
prioriteringsmuligheder i opgaver, karriere- og kompeten-
ceudviklingsmuligheder, trivsel i lederlivet – og hvor meget 
handlefrihed, der er for den enkelte leder til at råde over egen 
tid til opgavevaretagelsen.

Tid er en væsentlig faktor. Tid er en abstrakt størrelse. Set i 
lederperspektiv kommer opgaven før tidsfaktoreren. Ledere 
er ansat uden øverste tjenestetid og må derfor forventes at 
disponere over egen tid, så opgaverne løses på den bedste 
måde, på rette tid og sted og med rette vedkommende.

Vi ser en tendens til, at flere ledere bliver pålagt at være til 
stede. Ikke bare stå til rådighed aften, nat og weekend, men 

ledere inddrages i plejen. Ikke fordi det giver ledelsesmening, 
men fordi der er huller i vagtplanen. Så er vi tilbage i de tider, 
hvor synlig ledelse er lig med fysisk tilstedeværelse: At faglig 
ledelse er lig med at arbejde som sygeplejerske på sin egen 
afdeling eller institution.

Det og meget mere er til debat på generalforsamlingen. Det 
og meget mere arbejdes der med hver dag i Lederforeningen.

Tiden er også en faktor i en demokratisk organisation – og i 
år er valgår.

Vi vil derfor benytte lejligheden til at sige tak til den afgående 
bestyrelse og velkommen til den nye, der er på valg. Et tak 
skal også lyde til alle ansatte i Lederforeningen for en kæmpe 
indsats i året, der er gået og et tak til alle leder-TR’erne, der 
gør et uundværligt stykke arbejde for og med Lederforenin-
gen og dine lederkollegaer.

På bestyrelsens vegne 

”Vi fylder tiden tæt med hast og flid 
og bruger livet til at spare tid. 
Men når med tiden livets tid er faret - 
hvor har vi så den tid som vi har sparet?” 
                                                                                                                                                                                      Piet Hein

Irene Hesselberg,
formand

Jeanette Krogh Palmer,
næstformand
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Hvilke følelser bringer ordet LEAN frem hos dig? De 
fleste mennesker, der har været ansat i sundhedsvæ-
senet inden for de seneste 15 år har på en eller anden 

måde stiftet bekendtskab med det i en eller anden form. 
LEAN er blevet en aktiv deltager på dansegulvet, der ikke 

sådan er til at komme udenom. Nogen ser LEAN som et ban-
deord, mens andre oplever LEAN skabe rum og argumenter 
for ledelse.

Når LEAN presser nogle ledende sygeplejersker og hjælper 
andre, er det et dilemma, der ikke er en entydig udlægning 
af. Lederforeningen rejser debatten om flere af de dilemma-
er, der på forskellige måder presser medlemmer og handler 
om kvalitet contra tid. 

LEAN og alle de andre dilemmaer

FOTO: MM

TÆLLER TIMER 
PGA. LAV LØN 
Hvis du får 31.000 kr. om måneden for at 

arbejde uden øverste arbejdstid. Så 

begynder du måske at tælle timer, når du 

kommer over de 50 timer om ugen. 

Måske laver du dit arbejde ekstra grundigt. 

Måske laver du arbejde, ingen har bedt dig 

om. Men du synes, det bør gøres, og føler 

dig presset af arbejdsmængden og den lille 

anerkendelse.

ARBEJDSLIV OG 
PRIVATLIV FLYDER 
SAMMEN
Ansat uden højeste arbejdstid, altid til at få 

fat på med sms eller et mobilkald. Mange 

føler et stort ansvar, har svært ved at give 

slip og er næsten altid på arbejde.

FUNKTIONS-
BESKRIVELSER 
HARÆNDRET SIG DE 
SENESTE ÅR
Specielt stillingerne som 

afdelingssygeplejerske har ændret sig 

meget inden for de seneste fem år. De 

sidder i dag med budgetansvar. Mange 

afdelingssygeplejersker deler i dag 

afdelingsledelsen med en overlæge, hvor 

de tidligere var alene om ledelsen. Nu også 

distanceledelse og delte matrikler. 

BASISSYGEPLEJERSKER
TJENER MERE END 
LEDEREN 
Ledere kan man se, hvordan 

basissygeplejersker med ekstra vagter, 

men færre timer kan tjene mere end 

lederen, der er ansat uden øverste 

arbejdstid. Det kan opleves frustrerende, 

når lederen kan se sin timeløn blive lavere 

og lavere i takt med et stigende antal 

arbejdstimer.
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OPGAVER GLIDER FRA 
OVER- TIL AFDELINGS-
SYGEPLEJERSKEN
Administrative opgaver glider til 

afdelingssygeplejersken, da der bliver 

sparet på den administrative hjælp. 

LEDER SKRIVER 
UNDER PÅ DÅRLIGE 
KONTRAKTER
Nogle ledere skriver under på for dårlige 

kontrakter i ren benovelse over at være 

blevet udvalgt. Måske har han længe 

drømt om at blive leder. Ved det første 

tilbud slår han til uden at rådføre sig med 

Lederforeningens konsulenter. Med en 

underskrevet kontrakt står han dårligere i 

en forhandlingssituation. 

FANGET I EN 
FYRINGSZONE
Mange ledere ved godt, at vilkårene er 

urimelige, og de burde sige fra. 

Men truende spareknive eller 

omstruktureringer får ledere til at give sig 

selv mundkurv på, så de ikke tager sig 

dårligt ud. De føler sig fanget i en 

fyringszone.  

LEDERE GÅR 
MED I PLEJEN
Mange ledere går med i plejen, selv om de 

er ansat fuldtids til ledelse. På den måde 

får de dobbeltarbejde. En af tidens stærke 

strømninger går på ”kliniknær ledelse” og 

”spillende trænere”. Det kan være svært at 

gå imod sådanne strømninger. Lederen 

har problemet, hvis han eller hun arbejder 

fuldtids i dagtiden på hverdage, træder til 

om aftenen og modtager 35 opkalder hen 

over weekenden.  

LEAN
Styringsredskabet, der kan være en plage, 

hvis det bruges uden at der bliver skabt 

mening med målingerne. Mens det brugt 

rigtigt kan være en vej til højere faglig 

kvalitet og argumenter til dialog om 

topledelsens beslutninger.   
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Formandskabet i Lederforeningen hører jævnligt mange 
ledende sygeplejersker tale om, hvordan LEAN æder 
sig ind på deres ledelsesrum og mulighed for at dispo-

nere over tiden.
I september 2015 inviterer Lederforeningens formand 

Irene Hesselberg og næstformand Jeanette Krogh Palmer sig 
selv på besøg hos vicedirektør Trine Holgersen på Næstved 
Sygehus. Hun arrangerer et møde, hvor de møder oversyge-
plejersker fra flere afdelinger og en LEAN-konsulent. 

”Jeg tror, I er kommet det rigtige sted, hvis I skal lære noget 
om, hvordan man tænker lidt anderledes.” Trine Holgersen 
går i gang med at fortælle om sygehusets erfaringer med 
LEAN.

”Det her med LEAN er jo ikke noget, man ikke har opfundet 
andre steder. Men det, der er unikt hernede, er, at vi arbejder 
med det, vi kalder LEAN i stor skala,” siger hun.

Næstved Sygehus har indført LEAN i alle afdelinger. 
Arbejdet er koncentreret rundt om i alt 133 LEAN-tavler, der 
hænger rundt på hospitalet og bliver monitoreret hver uge.

For år tilbage havde Næsted Sygehus det problem, at det 
var en udbredt opfattelse, at produktiviteten ikke var særligt 
høj. Der var røde tal på bundlinjen, og hospitalet havde ry for 
blandt borgerne, at kvaliteten ikke var specielt god. 

”Der var i hvert fald nogle historier i pressen, der ikke 
var særligt hensigtmæssige for hospitalet,” fortæller Trine 
Holgersen.

Næstved har fået LEAN til at give mening
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Måske havde personalet selv en opfattelse af, at kvaliteten 
var god, men det blev vigtigt at dokumentere det for offent-
ligheden. Det var hovedårsagen til, at man indførte LEAN, 
der handler meget om at dokumentere, styre og måle. 

”Det handler om, at det vi måler på heroppe i ledelsen, 
også er det man har fokus på nede i driften,” forklarer Trine 
Holgersen, mens hun peger med øjnene over på en stor tavle 
med kolonner, magneter og ord skrevet med tusch.

Mai Omel er oversygeplejerske på anæstisiologisk afdeling. 
Det er mange år siden, hun første gang var på LEAN-kursus. 
Da forsøgte man sig med LEAN i nogle afdelinger. Men de 
kommunikerede ikke med hinanden gennem LEAN-syste-
met, og ideerne blev ikke spredt fra en afdeling til en anden.

”Det er LEAN i stor skala, der har gjort den store forskel. 
Vi har alle sammen samme koncept. Vi ved alle , hvordan 
LEAN-tavlerne ser ud, og hvad hinanden arbejder med,” 
fortæller Mai Omel. 

Ofte har personalet en følelse af et eller andet. Der kan 
gå historier om, at et problem altid er nogle andres skyld. 
Nu bruger hendes afdeling LEAN til at måle og få data på 
problemet.

”I stedet for at vi går og snakker i lang tid om, at vi føler 
noget, så får vi data på plads. Når nogen går og siger, at vi 
har haft den her situation mange gange? Hvad er det så lige 
for en situation, vi har haft mange gange. Så sætter vi tal på, 
hvor mange gange det handler om?” forklarer Mai Omel. 

Niels Pedersen er oversygeplejerske på ortopædkirurgisk 
afdeling.

”Det her LEAN er én måde at gøre tingene på. Der kunne 
sikkert have været andre måder, der var lige så gode. Men nu 
har vi valgt den her. Det er jo en proces, der aldrig ender. Og 
der er sket rigtigt meget, siden vi startede for tre år siden og 
til nu,” fortæller Niels Pedersen.

Næstved Sygehus har valgt at fokusere på tre overordnede 
parametre: produktivitet, faglig kvalitet og patientoplevet 
kvalitet. Afdelingerne kører løbende med tre målepunkter – 
såkaldte KPI’er (Key Performance Indicators). To KPI går på 
produktivitet, mens en går på faglig kvalitet.

”Der er en grund til, at vi har to parametre på faglig kvalitet 
og en på produktivitet. Det er for at sikre, den faglige kvalitet 
er i orden,” forklarer Trine Holgersen og fortsætter:

”Og så vil vi patientoplevet kvalitet. For det skal være 
sådan, når man kommer som borger, skal man have den 
oplevelse, at man får og kan forstå den behandling, man får.” 

En mening med LEAN 
Mai Omel har et eksempel på udviklingen af LEAN på 
Næstved Sygehus. I begyndelsen målte man på, hvor mange 
minutter en patient lå på en sengeplads. Men ofte passede 
tiderne ikke. Bookingprogrammerne fik skylden for ikke at 
reservere al den tid, det rent faktisk tog at operere alle pa-
tienterne. Så man undersøgte nærmere, hvordan kirurger og 
sekretærer bookede operationer. Resultatarne blev sammen-
holdt med målinger af længden på operationerne. Det førte 

til et system, hvor hver enkelt operation har et antal point, 
og dagens operationer tilsammen må fylde 21 point. Det har 
betydet, at personalet i langt mindre grad arbejder over. 

”Vi har målt hen over et langt stykke tid. Hvor lang tid tager 
den her type operation i gennemsnit? Det synes medarbej-
derne giver mening,” fortæller Mai Omel.

Efter mødet på Trine Holgersens kontor går turen til 
ortopædkirurgisk afdeling, hvor afdelingssygeplejerske Birte 
Kristensen viser afdelingens LEAN-tavle frem. 

På LEAN-tavlen i personalerummet hænger to ark med 
dannebrogsflag på sammen med tavlens magneter og stre-
ger. Sedlerne ønsker tillykke med, at afdelingen har nået sine 
KPI-mål. 

”Det handler meget om produktivitet for tiden. For det er 
det, vi skal overleve på. Vi startede med et mål, der hed 23 
hofte- og knæoperationer om ugen. Så blev det øget efterhån-
den til 32, og nu er vi oppe på 38,” fortæller Birte Kristensen.

Afdelingen har sparet meget tid ved at udskrive patienter i 
klynger og give alle de generelle oplysninger kollektivt.

Mai Omel brænder for at komme med en kommentar:
”Det, jeg bliver lidt høj over, er den frie leg, der også er. 

Det vi oplever i den her afdeling, det er også det, vi gerne vil 
arbejde med. Det man brænder for over for sine patienter, 
det kommer på tavlen. Så kan du kalde det målstyring, der 
kommer ned sådan top-down. Men der er rigtigt meget bot-
tom-up i det her,” siger hun begejstret.

De steder, hvor LEAN er følt som en spændetrøje, har væ-
ret, hvor KPI’er og mål udelukkende blev besluttet oppefra.

Sygeplejerske Heidi Gondolf kommer ind for at spise sin 
frokost. Birte Kristensen spørger, om ikke hun vil fortælle, 
hvordan LEAN-tavlen giver mening for hende.

”Vi kan jo komme med vores ideer. Det er ikke kun noget, 
der kommer oppefra. Vi kan også være med til at udvikle 
de ting. Mange ting undersøger vi jo ud fra vores egen lille 
forskning ved at spørge patienterne eller have spørgeskema-
er, så vi også følger op på de ting, vi sætter i værk. Det giver 
mening,” siger Heidi Gondolf.

Når det ikke giver mening
Sygehuset arbejder med et begreb, der hedder A3. Det hand-
ler om målinger, der ikke giver mening. Fx kan ske der være 
målinger, der leverer en rapport, der ikke giver mening. Det 
har fx været operationer, der ikke blev registreret, så det så 
ud som om, produktiviteten ikke var særlig høj. Når det sker, 
hedder det en A3. Så må man enten finde ud af at måle på en 
anden måde eller finde det sted i systemet, der går noget galt.

Niels Pedersen husker tilbage, fra dengang de begyndte 
med LEAN, og der pludselig blev ansat mange LEAN-konsu-
lenter.

”Da man ansatte alle de her mange LEAN-konsulenter. Der 
havde vi indtrykket af, at det var vigtigere for konsulenten, at 
vi skulle følge planen, end at det gav mening for os. Men det 
fik vi nu egentlig ret hurtigt afklaret. Hvis vi skulle være med, 
skulle det give mening for os.” 
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LØN FOR LEDELSE 
Fælles opslagsniveau for 

honorering af ledelsesopgaven 

på det gældende ledelsesniveau

(uagtet overenskomstgruppe).

[Kan forhandles lokalt med 

andre faggrupper og på tværs af 

overenskomst]

LØN FOR LEDELSES-
KOMPLEKSITET 
Honorering for ledelses-

kompleksitet der defineres, så det 

giver mening for organisationen 

og på tværs af ledergrupper.

[Kan forhandles lokalt med andre 

faggrupper og på tværs af 

overenskomst]

LØN FOR 
PERSONLIGE
KVALIFIKATIONER 
Herunder uddannelsesmæssige 

og særlige professionsrettede, 

samarbejdsmæsige og 

individuelle kvalifikationer

RESULTATLØN 
OG BONUS 

Honorering af målbare, fælles 

aftalte resultater+ + +
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Lederlønsmodellen giver god debat, 
men ikke penge nok

Modellen er ganske simpel. Den er opbygget i tre 
firkantede kasser og en rund, der hver især giver 
anledning til drøftelser. Lønnen udgør resultatet 

af alle fire. Lederlønsmodellen er mere end bare en måde at 
få lønkronerne til at passe i de gamle overenskomstaftalte 
lønindberetningskasser: Grundløn, funktionstillæg og kvali-
fikationstillæg. Lederlønsmodellen er et udgangspunkt for at 
gøre op med medarbejdertilgangen til løndannelse, når det 
gælder ledere.

Kasse 1 – løn for ledelse
Den første kasse handler om grundlønnen, og alle ledende 
sygeplejersker får i dag en grundlønsindplacering. 

”Ledere må forventes at være fleksible. De er ansat uden 
øverste tjenestetid og har ansvaret for, at kerneopgaver 
udføres, samtidig med at patienter, borgere, medarbejdere 
anderkendes, udvikles og trives. Derudover har de ansvar for, 
at budgetter overholdes, og virksomheden fortsat er effektiv 
og tidssvarende. 

Det skal ledere have en ordentlig løn for. For det medfører 
begreber som ansvar, respekt for opgaven, tilgængelighed og 
at stå til rådighed. Alt sammen tidskrævende. Givende, når 
det lykkes – og aldeles umuligt reelt at gøre op i tid. Det er 
trods alt opgaven, der er den væsentlige,” siger Irene Hessel-
berg.

Men hvad er en rimelig lederløn? Som udgangspunkt er 
det Lederforeningens holdning, at ledende sygeplejersker på 
alle ledelsesniveauer, regionalt, kommunalt og statsligt har 
fortjent mere i løn, end de får nu.

Det er Lederforeningens mål, at ledelse honoreres lige, når 
lønnen sammenlignes med lederkollegaer på samme ledel-
sesniveau med samme ansvar og ledelsemæssige funktioner 
uagtet faglig baggrund. Det gør ikke ligeløn til ens løn.

Kasse 2 – løn for ledelseskompleksitet
Modellen tager højde for stillingens kompleksitet og belønner 
fx dem med store afdelinger, de største budgetter eller dem, 
der arbejder på tværs af flere specialer.

”Noget af det er ikke særligt fantasifuldt, men det giver en 
intern retfærdighedsfølelse mellem ledere på samme ledel-
sesniveau,” forklarer Irene Hesselberg.

Kassen er god til at inddrage ledere på tværs af områder. 
Her diskuterer man, hvor kompleks ledelsesopgaven er, og 
hvor kompleks skal den være for at udløse højere løn?

”Ledelse anno 2015 stiller store krav til lederens tilstedevæ-
relse og tilgængelighed. Der tales ledelse 24/7, fysisk ledelse, 
klinisk ledelse. Der tales nu også om rådighedsvagter og 
ledelse om aftenen og i weekender. Begreber der i den grad 
stiller ledelse uden øverste tjenestetid i et nyt perspektiv. Er 

det en medarbejderliggørelse at begrænse ledernes ret til at 
disponere over egen tilrettelæggelse af arbejdet? Eller er det 
et udtryk for, at medarbejderne ikke kan arbejde uden en 
leder til stede?” siger Irene Hesselberg.

Kasse 3 – løn for personlige kvalifikationer
Den sidste kasse handler om kvalifikationstillægget. I den ho-
noreres ledende sygeplejersker for deres individuelle evner, 
bedrifter og sygeplejefaglige kvalifikationer. 

”Det er her, hvor kulturen skal ændres, hvor ledende syge-
plejersker skal blive bedre til at stille krav til egen lønudvik-
ling,” siger Irene Hesselberg.

I mange kommuner stiller man fx spørgsmålstegn ved, om 
en fagfaglig person egentlig er den bedste leder. Her tager 
Lederforeningen mange diskussioner om fordelen ved at 
have en leder med baggrund som sygeplejerske. Kommuner-
ne vil ofte også gerne slå ledere fra flere faggrupper sammen 
i forhandlingerne.

”Vi kan godt forhandle fælles sammen med FOA og Leder-
forum i de to første kasser, men resten tager vi individuelt. 
Lederforeningen mener alvorligt, at en individuel lønfor-
handling er individuel og forbedres ved, at den enkelte leder 
selv forhandler eller deltager i forhandlingen,” siger Irene 
Hesselberg.

Individuelt kan Lederforeningen fx slå på, at en afdelings-
sygeplejerske har de faglige kvalifikationer, der skal til. Eller 
fx at en leder på et lille ambulatorium ikke skal have en lille 
løn, fordi han eller hun kun har få ledelsestimer og skal være 
meget i klinikken. Måske skal lederen have ekstra for også at 
være fagligt up-to-date.

En cirkel af muligheder
Kasserne 1, 2 og 3 udgør den faste månedsløn med pension, 
som også kan forhandles. Til sidst er der en rund kasse, fordi 
det er en cirkel af muligheder for at bringe moderne ledelses-
stil ind i en moderne lønudvikling.

”Det er her, hvor løn også kan blive et ledelsesredskab, 
hvis fx det lykkes en leder at få sygefraværet ned. Det er her, 
mange ledende sygeplejersker kan blive bedre til at finde 
argumenter for en bedre løn,” siger Irene Hesselberg.

Topledelsen indstilling er alfa og omega
Alle ledende sygeplejersker kan hjælpe hinanden til en bedre 
løn, hvis man tager lederlønsmodellen til sig. Det er tople-
delsen, der kan åbne for nye måder at tænke løn. Det lykkes 
nogle steder, mens det går mere trægt andre steder.

”I hvert fald kan vi se rent statistisk, at vi har fået flere pen-
ge, end vi ellers ville have fået. Selv i krisetider,” slutter Irene 
Hesselberg.



10

LF-formand valgt ind i FTF’s lederråd

FTF har i efteråret 2015 nedsat et lederråd, der på tværs af 
faglige baggrunde skal varetage ledernes specifikke interes-
ser. Med lederrådet har FTF fået en egentlig lederplatform. 
Det betyder, at FTF bliver en vægtig stemme i debatten om 
lederes roller og vilkår. Lederrådet består af valgte i FTF’s 
medlemsorganisationer, hvor Lederforeningens formand Ire-
ne Hesselberg er valgt ind i forretningsudvalget. Formanden 
er Claus Hjortdal fra Skolelederforeningen.

FTF og LO undersøger i øjeblikket mulighederne for at 
fusionere. Med etableringen af et lederråd i FTF er det sikret, 
at lederne også har en stemme i en eventuel fælles organisa-
tion.

Medlemmer kan få karrieresamtaler
I efteråret 2015 er Lederforeningen begyndt at tilbyde karri-
eresamtaler. Rent praktisk er det ledelseskonsulenterne Bir-
gitte Hastrup, Lotte Simonsen og Susanne Kaas, der afholder 
dem på faste tider i løbet af ugen. Samtalerne er målrettet 
ledere og sygeplejersker, der ønsker at blive ledere. Parallelt 
tilbyder Dansk Sygeplejeråd samtaler til ikke-ledere. Der har 
i den første fase ikke være booket særligt mange samtaler. 
Det bliver en væsentlig del af en evaluering af konceptet, der 
eventuelt også vil indeholde en behovsanalyse. Karrieresam-
talerne udspringer af DSR’s karriereunivers.

Folkemøde - sundhedsvæsen fra brugerens vinkel
I juni inviterede Lederforeningen til debat i Dansk Sygeple-
jeråds telt på Folkemødet på Bornholm. Ledende sygeple-
jersker sad i panelet inklusiv Lederforeningens formand og 
næstformand. Deltagerne diskuterede, hvad der er kvalitet i 
sundhedsvæsenet set fra en borgers synspunkt. 

Møde for ledere med påbud
I foråret søgte Lederforeningen aktindsigt i, hvilke ledere der 
havde fået et påbud fra Arbejdstilsynet. Dernæst inviterede 
man samtlige ledere til møde enten i Aarhus eller Køben-
havn. Med på mødet var også Arbejdstilsynet, der kunne råd-
give om, hvordan man kunne undgå at få påbud i fremtiden. 
For Lederforeningen var formålet at komme medlemmerne i 
møde, så de ikke troede, de stod alene med det problemet. Ar-
bejdstilsynet har i 2014 haft særligt fokus på sygeplejerskers 
arbejdsmiljø og har derfor uddelt ekstraordinært mange 
påbud i sundhedssektoren.

Leder-TR
Lederforeningen arbejder løbende på at få dækket hele lan-
det med leder-TR. I oktober 2015 er der 22, men der er flere 
områder uden en leder-TR. Særligt i Region Hovedstaden. 
Ledere, der har lyst til at gøre noget for sig selv og sine leder-
kolleger, kan læse mere om at blive leder-TR på hjemmesiden 
dsr.dk/lederforeningen.

Formænd på bustur
Lederforeningens formandskab har været på turné med en 
bus for at komme ud at møde medlemmer, der ellers ikke fin-
der anledning til at kontakte Lederforeningen. I respekt for at 
lederne knokler og har travlt, kørte formand Irene Hesselberg 
og næstformand Jeanette Krogh Palmer i bus til hhv. Aarhus, 
Næstved og Slagelse, hvor de holdt med bussen nær en stor 
arbejdsplads med mange ledende sygeplejersker.

Masser af forhandlerkurser
Lederne får mest ud af lønforhandlinger med arbejdsgiver 
ved selv at være med og selv kunne forhandle. Derfor er der 
i årets løb holdt mange forhandlerkurser, hvor ledende syge-
plejersker er blevet undervist i lønforhandling. 

Fagkongres
I maj afholdt Lederforeningen Fagkongres med stribevis af 
faglige oplæg. Fagkongressen blev holdt på Hotel Kolding-
fjord, og cirka 300 ledere deltog. I 2016 er Fagkongres onsdag 
den 25. maj på Hotel Koldingfjord. Temaet er ledelse på 
tværs.

Noter:

Formand Irene Hesselberg med en FTF-hjelm på dagen for 
nedsættelse af lederrådet
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Hovedstaden 1608 (-4)

Nordjylland 432 (-24)

Midtjylland 927 (+5)

Syddanmark 852 (+12) 

Sjælland 508 (+30) 

2013 

39,2%
af medlemmerne

 og 2139 sager

2014 2015 

36,9%
af medlemmerne

 og 2103 sager

39,4%
af medlemmerne

 og 2578 sager
 

Fire ud af ti ledere fik hjælp

Alle år er 
opgjort fra 
1. okt. til 1. okt. 
følgende år.
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Lederforeningen foretager i november 2015 en grundig 
undersøgelse af livet som ledende sygeplejerske. Leder-
livsundersøgelsen er en konsekvens af Dansk Sygeple-

jeråds kongres’ vedtagelse af et forslag stillet af Lederforenin-
gen om at kortlægge ledernes arbejdsmiljø. Lederforeningen 
anvender ordet lederliv ved omtale af ledernes arbejdsmiljø, 
da det indeholder en bredere forståelse af de aspekter, der 
indgår i arbejdsmiljø for ledere.

At være leder i dag er en mere kompleks opgave, end det 
nogensinde har været. Der er altid sket forandringer, men 
mængden og hastigheden for implementering er steget 
markant. 

Lederforeningen oplever, at lederne føler sig presset på 
arbejdstid- og mængde og ofte må gå på kompromis med 

eget ledelsesideal. Nu skal det måles, og resultaterne skal 
omsættes til argumenter, der skal forbedre lederlivet.

”For os i Lederforeningen er der ingen tvivl om, at ledende 
sygeplejersker i det danske sundhedsvæsen arbejder under 
stort pres. Både i forhold til en ændret lederrolle, krav om 
målopfyldelse og de ledelsesevalueringer, som ledende 
sygeplejersker er underlagt,” siger Jeanette Krogh Palmer, 
næstformand i Lederforeningen.

Færre ledere i dag
Tendensen går på, at hospitaler og afdelinger bliver lagt 
sammen. Ledelseslag bliver fjernet, og antallet af ledere 
sættes generelt ned. Samtidigt er almindelige medarbejdere 
blevet meget mere bevidste om at udvikle sig og stille krav til 

Klar til at undersøge ledernes liv

DELTAG OG LÆS RESULTATER 
Lederlivsundersøgelsen løber i november, hvor så mange 
ledende sygeplejersker som muligt skal deltage. Det er en 
enestående mulighed for ledende sygeplejersker til at vise 
arbejdsgiverne, hvordan arbejdsmiljøet er. Jo flere besvarelser, 
jo tungere vil argumenterne veje bagefter. Undersøgelsen bliver 
lavet i samarbejde med DSR Analyse. 

Deltag og læs mere på www.dsr.dk/lederliv.
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jobbets indhold. Patienter, pårørende, patientforeninger og 
borgere er også langt mere aktive som medspillere i forhold 
til pleje og behandling, end de tidligere har været. Det er 
lederens opgave at sikre involvering af interessenterne.

Sundhedsydelserne er i en markedssituation, hvor borge-
ren i høj grad har frit valg. Så lederen skal også være bevidst 
om afdelingens, hospitalets eller hjemmeplejens image

Foretrækker hybridlederen 
Hybridlederen er et lederideal, der kombinerer den professio-
nelle leder med samme faglige baggrund som sine ansatte og 
en leder med ledelse som fag.

”Lige nu ser vi en tendens til at den professionelle leder 
trækkes tilbage og hybridlederen efterspørges mere. Det 

giver god mening i forhold til det at lede fagligheden i den 
rigtige retning, kvalitetssikre og coache den enkelte. Vi skal 
dog ikke være blinde for, at mange steder er ledelsesområ-
derne så store, at det er en udfordring at nå hele vejen rundt. 
Desuden er det yderst vigtigt, at den enkelte leder bibeholder 
ledelsesretten og muligheden for at have det ledelsesrum, 
der skal til for at kunne varetage ledelsesopgaven, ligesom 
det er særdeles vigtigt, at den enkelte oplever at have et godt 
lederliv,” siger Jeanette Krogh Palmer

Det er Lederforeningens mission at øge viden om ledernes 
arbejdsmiljø. Herunder ledelsesrummets betydning. 

”Arbejdsgiverne skal i højere grad være klar over, hvor stor 
betydning ledernes arbejdsmiljø påvirker hele arbejdsplad-
sens virke,” siger hun.

Center for Teknik og Miljø, Guldborgsund Kommune, Solgårdscentret
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Lederforeningens mentorordning har været et ønske 
længe. Inspireret af Lægeforeningen har Lederforenin-
gen omtalt og søgt mentorer og mentees det meste af 

2015. I september startede projektet op med 15 par til intro-
duktionsdag i København. 

Ordningen blev opstartet som et forsøg, men den store inte-
resse har allerede bevist, at den er kommet for at blive ifølge 
Heike Penzien, der koordinerer indsatsen.

Selv om mentorordningen er i gang, kan nye deltagere lø-

bende koble sig på. Aftalen mellem mentor og mentee løber 
et år, og parrene aftaler selv, hvor tit de vil mødes. Samtalerne 
er strukturerede, så erfaringer og viden sættes i spil. Mødet 
med en anden leder skal skabe et fortroligt rum, hvor man 
kan komme til at se udfordringerne i et nyt lys.

For at blive mentee skal man være ny leder og højst have 
to til tre års erfaring som leder. Hvis man tilbyder sig som 
mentor, skal man have været leder i mindste fem år. Sådan er 
ordningen sat sammen som udgangspunkt. Senere kan det 

Mentorordning giver medlemmer mulighed for 
selvindsigt i et hemmeligt rum
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være, ordningen bliver udvidet, så man kan få en mentor, selv 
om man er erfaren leder.

Afdelingssygeplejerske Camilla Dysted mødte sin mentor, 
den mere erfarne leder Svend Erik Brande, på introduktions-
dagen i september 2015. Camilla har været leder i knap tre år 
på Rigshospitalet/ Glostrup, mens Svend Erik har været leder 
i ti år hos Røde Kors. 

”Man kan stå meget alene ude i dagligdagen. Jeg ville gerne 
have en mentor at kunne sparre med og blive endnu dygtige-
re som leder,” fortæller Camilla Dysted om sin motivation for 
at gå med i projektet. 

Overvejelser
Svend Erik havde meldt sig til, fordi han kunne konstatere, 
han efterhånden havde meget erfaring som leder og gerne 
ville give noget videre. 
”Jeg kan også få mit eget lederskab løftet ved at sparre med 
en anden,” sagde han.
Svend Erik var først i tvivl, om han egentlig havde erfaring 
nok til at være mentor. 
”Er jeg en erfaren leder, eller er jeg en, der selv har behov for 
en mentor. Der er jo altid nogen, der har været leder længere 
end én selv.”
Lederforeningen bekræftede ham i, at han var kvalificeret 
som mentor og faktisk lå i den høje ende med hensyn til 
ledererfaring. 
Camilla havde samme tvivl, idet hun havde været leder i 
knap tre år.
”Der stod, at man skulle have været leder i to til tre år. Så jeg 
syntes godt, at jeg kunne komme ind under det med at være 
ny leder. Jeg synes stadigvæk, der er noget at lære. Det er der 
jo hele tiden,” sagde hun.
Svend Erik og Camilla har aftalt at mødes jævnligt med cirka 
fire til seks ugers mellemrum.
”Vi har også allerede en fortrolighed i, hvad der skal være i 
det her forum. Vi er ret klare med vores spilleregler og har 
fundet ud af, at der er en god kemi allerede nu,” sagde Svend 
Erik, og Camilla nikkede.
Camilla forventede, at komme til at se på sig selv som leder 
og derigennem forbedre sig. 
”Jeg tænker, at Svend Erik kan hjælpe mig til at se nogle styr-
ker, men også nogle svagheder. Han kan hjælpe mig til at se 
andre muligheder i den praksis, jeg har nu.”
Sker ikke af sig selv
Når mentorparrene arbejder, styrer de det helt selv. Men hvad 
med at finde sammen to og to. Kunne mentor og mentee ikke 
også gøre det helt uden hjælp fra andre?
”Jeg tror bare ikke, det var sket,” siger Camilla. ”Det er jo det 
med og få taget initiativ til at starte noget op. Det sker bare 
ikke i dagligdagen,” fortsætter hun. Svend Erik er enig. 
”Jeg tror, det er gået lidt op for mig, at det forum, man danner, 

egentlig ikke findes ellers. Altså hvor man fritstilles fra at 
skulle forholde sig til nogen på en bestemt måde. For eksem-
pel sine arbejdsgivere, andre kollegaer eller noget andet. 
Fordi man rykker sig væk fra dem. Så er der ikke så mange 
tabuer,” siger Svend Erik, og Camilla svarer:
”På en eller anden måde er det sådan lidt ukompliceret. 
Svend Erik kender jo ikke til min dagligdag, og jeg kender 
ikke til hans. Det gør det på en eller anden måde nemmere at 
komme ud med tingene.” 

”Det er Lederforeningens mål, at mentorordningen skal skabe 
værdi for både nye som kompetente ledere, samt sikre ledelse 
af vores sundhedsvæsen på et højt fagligt niveau.” 
Citat, Jeanette Krogh Palmer.
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”Hvorfor er det, vi synes, det er vigtigt med en ældrechef 
eller sygehusdirektør, der er sygeplejerske?” spørger 

Lederforeningens formand, Irene Hesselberg retorisk.
”Sygehusdirektøren skal jo ikke have patientkontakt. Det er 

formentlig lang tid siden, hun har været en del af plejen. Hun 
har taget mange videreuddannelser oven i sin sygeplejerske-
uddannelse. Så hvad er det, der stadig gør hende til sygeple-
jefaglig leder?”

I takt med at også regioner og kommuner arbejder med 
leadership pipeline, har Lederforeningen fundet begrebet 
anvendeligt til at diskutere betydningen af faglig ledelse i 
et perspektiv, der giver mening på arbejdspladserne og for 
ledelserne. Ifølge teorien er det vigtigt at vedligeholde forbin-
delseslinjerne fra topledelsen ned til de faglige frontlinjer.

Stadigt flere organisationer arbejder ud fra pipelineteorien. 
Både i definering af opgaver på forskellige ledelsesniveauer 
og ved rekruttering, udvikling og fastholdelse af ledere.

De beskrivelser, der ligger i organisationen, kan bruges til 
debat og udvikling af løn og vilkår for ledende sygeplejersker.

I Region Hovedstaden holder Lederforeningen fx møde 
med afdelingssygeplejerskerne i psykiatrien. Men udgangs-
punkt i regionens pipelineskema kan de øge fokus på den 
faglige kvalitet, og hvad sygeplejen vinder ved faglig ledelse.

”I disse djøfiseringstider mener vi, at det er en væsentlig 
opgave i Lederforeningen at bringe ledende sygeplejersker 
sammen til en god debat om, hvordan der sættes fælles ret-
ning på kravet om faglig ledelse,” siger Irene Hesselberg.

Forskellige egenskaber på forskellige niveauer
Lederforeningen har arbejdet med begrebet sammen med er-
hvervspsykolog Kristian Dahl og psykolog og partner Thorkil 
Molly Søholm, begge fra ledelseskonsulenthuset LEAD. 

De holdt oplæg på Lederforeningens fagkongres i maj 2015 
og skrev siden en artikel til Forkant, der forklarer begrebet.

Kernen i leadership pipeline er en forståelse af, at det, 
man skal kunne som nederste leder, ikke er det samme som 
mellemlederen eller toplederen. Stiger en leder til en højere 
lederpost, skal han eller hun ikke fortsætte som hidtil, men 
stoppe op og tilpasse sin måde at lede på. Ledere fejler ofte, 
hvis de fortsætter med at gøre det, der har virket for dem før, 
selv om de nu er i et nyt job.

Det nye med leadership pipeline er, at den dels nuancerer, 
hvad der kræves på de forskellige ledelsesniveauer, dels 
beskriver, hvordan organisationer bedst understøtter lederne. 
Det er meget vigtigt, at de overordnede ledere hele tiden sør-
ger for at understøtte og ledelsesudvikle lederne under dem, 
så de lærer at beherske, det de skal på deres niveau.

Det er skiftene mellem niveauerne, der er vanskelige. 

Faglig ledelse 
på alle niveauer
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Hvert skift kræver, at lederen aflærer gamle færdigheder, 
arbejdsværdier og prioriterer og tillærer sig nye. Det er ofte 
ved sådanne skift, at nogle ledere fejler og simpelthen mister 
jobbet. 

Sygeplejerskens blik
”Leadership pipeline giver et fælles sprog. Det giver en mu-
lighed for at skille ledelse og faglig ledelse og få lige meget 
respekt på begge områder,” siger Irene Hesselberg.

Ved at dele tingene op, vil den enkelte leder vide, hvordan 
drift, personaleledelse og økonomi tager sig ud på sit niveau. 
Den øverste leder skal kunne noget andet end den nederste 
leder.

”Ældrechefen ville sikkert fumle lidt, hvis han skulle tage 
blodtryksapparatet op. Så det er jo ikke hans kliniske fær-
digheder, der giver ham værdi. Det er blikket og tænkningen 
som sygeplejerske, som gerne skulle afspejle sig, så det giver 
mening. Hele pipeline-tænkningen handler om, at man får 
kulturen med,” forklarer Irene Hesselberg.

Kulturen skal med nedefra
Irene Hesselberg har også et eksempel fra en organisation, 
der ikke har tænkt i leadership pipeline. Ansættelsen af 
pædagoger kom til at bryde med den kultur, der var og er 
spejderbevægelsens ånd.

”Hele tænkningen bag spejderbevægelsen var jo, at børn 
lærer børn. Lige indtil der kom pædagoger ind, der bragte 
pædagogfaglige begreber ind i den rene kultur: at man hjæl-
per hinanden.

Du kan godt få børn til at tænde et bål, men du kan ikke 
få stemningen omkring lejrbålet til at være den samme, hvis 
du ikke selv har været spejder,” forklarer hun og kobler til 
sundhedsvæsenet. 

”Du behøver ikke at have været den dygtigste læge, sygeple-
jerske, ergoterapeut eller bioanalytiker. Men du har kulturen 
omkring etikken med at have med patienter og borgere at 
gøre, ” siger hun.

Det kunne opfattes som fagkrig, når man ønsker, at syge-
husdirektøren har sundhedsfaglig baggrund. Men teorierne 
løfter diskussionen væk fra det.

”Det er meget nemmere at tale om ud fra pipeline-tænknin-
gen. Ellers bliver det noget følelsesnoget,” siger Irene Hessel-
berg.  

LEADERSHIP PIPELINE 
Begrebet leadership pipeline beskæftiger sig med følgende.
•  Hvad kræver forskellige organisatoriske positioner på 

forskellige niveauer af lederen? 
•  Hvad sker der, og hvor er faldgruberne, når en leder skifter 

imellem disse positioner?
•  Hvordan skaber organisationer bedst muligt sammenhæng 

mellem niveauerne og hjælper ledere til at bevæge sig fra et 
niveau til det næste i en sammenhængende ledelseskæde 
med flow mellem niveauerne? Altså en leadership pipeline.
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IRENE HESSELBERG 
Formand

HVEM ER HVEM I LEDERFORENINGEN?

LENE BERG
Nordjylland

JEANETTE KROGH PALMER
Næstformand

BESTYRELSEN 2013-2015                   (OVERLAP)                                                    BESTYRELSEN 2015-2017

HELLE LAURIDSEN
Hovedstaden

BODIL OVERGAARD 
AKSELSEN
Midtjylland

LONNIE RASMUSSEN
Hovedstaden

ANNI WEHRMANN 
PEDERSEN
Nordjylland

MAIKEN RUDERS
Sjælland

METTE SIGNE OTKJÆR
Sjælland

ANNE BRITTA NIELSEN
Syddanmark

HANNE FRIIS CLAUSEN
Syddanmark

LENE HEINTZ
Syddanmark

ANNI HANSEN
Midtjylland

MARIE BRINCK KROG 
Midtjylland

TINA BERG TOLBOD
Nordjylland

MARIANNE SAVKOV
Nordjylland

Ved redaktionens slutning var valget 
ikke overstået. Fra Nordjylland er 
der to bestyrelsesmedlemmer og 
en suppleant, der også deltager i 
bestyrelsesarbejdet. 
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BO CHRISTENSEN
Chef for Lederforeningen  

HEIKE PENZIEN
Chefkonsulent

KRISTIAN FRISTED 
ESKILDSEN
Kommunikationsansvarlig

BIRGITTE MANN
Sekretariatsmedarbejder

SEKRETARIAT

LOTTE SIMONSEN
Ledelseskonsulent
Regional 

OLAV ØFVERLIND 
PEDERSEN
Ledelseskonsulent 
Kommunal

BIRGITTE HASTRUP
Ledelseskonsulent 
Regional

KONSULENTER

BENTE VINGUM
Ledelseskonsulent   
Kommunal

ANN-KATRINE 
KRISTENSEN
Ledelseskonsulent 
Orlov

SUSANNE KAAS
Ledelseskonsulent
Kommunal 

MARIANNE LISSAU
Ledelseskonsulent  
Kommunal

BODIL SØRENSEN
Ledelseskonsulent 
Regional

CORINNA ROOST
Ledelseskonsulent 
Regional

Lederere ansat i private virksomheder og staten forhandles i et samarbejde 
mellem Lederforeningen og DSR. 
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