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Forberedelse er nøglen til resultater 

Dette materiale kan du anvende, når du og evt. Lederforeningen skal drøfte din indsats under Coronakri-
sen med din nærmeste arbejdsgiver.  Vi ved, at grundig forberedelse og en solid argumentation skaber 
resultater. Vi er i delvis ukendt land, men det betyder ikke at vi ikke kan prøve at forberede os maksi-
malt til tiden efter Corona. Forhandlingsmæssigt har vi erfaring for, at arbejdsgiver primært ser på hvor-
dan du har løst opgaven og ikke så meget på hvor meget tid du har brugt på opgaven. Vi vil dog gerne, at 
du i disse anderledes tider, registrer begge dele, som ligger ud over din vanlige opgavevaretagelse.  
 
Vi anbefaler, at du bruger denne tilpasset logbog løbende, så du husker dine resultater og dine succeser 
- så er du bedre rustet til drøftelserne med din arbejdsgiver. 
 
 
 

Status i forhold til dit job og dine opgaver i perioden 

Som leder skal du forventeligt udføre opgaver i perioder, som ligger ud over din daglige arbejdstids-
norm. Derfor skal fokus på beskrivelsen af opgaverne være på de opgaver og det tidsforbrug der kan re-
lateres til Coronasituationen.  
 
 
Afklarende spørgsmål: 
 

• Hvilke arbejdsopgaver, udover dine vanlige opgaver, har du måttet løfte i perioden. Hvor meget tid 
har du brugt på direkte Coronarelaterede og/eller afledte coronarelaterede opgaver i perioden? 

• Hvordan vurderer du kvaliteten af udførelsen af dine opgaver i forbindelse med krisen. Samlet og 
specifikt i forhold til relevant ledelsesarbejde. 

• Har du fået et større eller ændret ledelsesansvar, herunder økonomisk ansvar? 

• Er der sket ændringer i dine referenceforhold? 

• Er der sket ændringer i din organisation med f.eks. sammenlægninger af områder? 

• Er du blevet leder for en betydeligt større medarbejdergruppe? 

• Har du haft kliniske opgaver eller reelt været en del af vagtberedskabet 

• Hvordan har dit arbejdspres været? 

• Er kompleksiteten blevet større i det område du leder? 
 

Dine noter: 
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Din løn 

• (Hvad er din nuværende løn og hvordan er den sammensat?) 

• Er der i forbindelse med Coronasituationen blevet indgået aftaler om opgaver og mål og fik du dem 
indfriet? 

 

Dine noter: 
 

 

Dine kompetencer 

• Har du særlige teoretiske kundskaber eller relevant videreuddannelse af betydning for opgaven. Har 
du deltaget i særlige videreuddannelsesforløb i forbindelse med de opgaver du har skullet løfte.  

• Hvordan kan din uddannelse og særlige kompetencer ses i dit arbejde? 

• Har du, begrundet i dine specifikke kompetencer/specialekendskab, løftet opgaver som f.eks. oplæ-
ring og mentor for nye lederkolleger, indgået i tværgående og/eller lokale kriseberedskaber eller an-
det vigtigt arbejde i denne periode  

 

Dine noter: 
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Dine resultater 

Nedenstående punkter kan være en hjælp til at få set på hele dit virke under krisen.  Vurder områderne i 
forhold til hvor din afdeling/dit område befinder sig, og få klarlagt hvor du som leder har gjort en forskel 
samt opnået resultater. Beskriv dine succesopgaver - både de store og de små. 
 

Økonomi 

• (Har der været udefra kommende beslutninger, der har påvirket driften og økonomien?) 

• (Har du igangsat initiativer med indflydelse på budgettet?) 
 

 

Dine noter: 
 

 

 

 

Personaleledelse 

• Hvad har du igangsat af tiltag til at beskytte dine med arbejdere, bedst muligt under krisen? 

• Hvilke initiativer har du iværksat til at klæde medarbejderne bedst muligt på, til håndtering af nye 
opgaver under krisen.  
 

 

Dine noter: 
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Borgere / patienter 

• Har det faglige niveau, på trods af omstændighederne, været tilfredsstillende? 

• Er der noget du har lært, som kan komme lignende situation, til gode hvis det skulle ske igen. 

• Har der været forhold under krisen der har betydet, at din afdeling ikke har kunnet leve op op til nati-
onale standarder eller målsætninger for faglig kvalitet? 

• Har der været forhold, under krisen, der har betydet at din afdeling ikke har kunnet leve op til de for-
skellige lovkrav i f.eks. sundhedslov eller servicelov? 

• Er ovenstående forhold vedrørende den faglige kvalitet beskrevet og dokumenteret? 
 

Find evt. dokumentation frem i form af opgørelser over UTH (utilsigtede hændelser), brugerundersøgel-
ser, embedslægerapport, ventetidsopgørelser, antal klagesager eller andet frem til brug for understøt-
telse af din argumentation. 
 
 

Dine noter: 
 

 
 
 

Selvevaluering i forhold til dine resultater 

Forbered dig på det du forestiller dig, at din ”modpart” kan stille spørgsmål ved. 
 
Vurder med kritisk kærlige øjne din samlede ledelsesindsats. Herunder forsøg selv at vurdere, hvor du 
har løftet opgaven og hvor du har været ekstraordinær succesfuld. Vær opmærksom på hvor tingene 
kunne ha været gjort anderledes i et fremtidsperspektiv. Du kan evt. prøve at give dig selv ”karakterer”. 
 
Overvej grundigt om forhandlingstidspunkt er velvalgt. 
 

Dine noter: 
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Planlægning af den praktiske afvikling af forhandlingen 

Inden du skal forhandle, bør du overveje følgende: 
 

• Hvad er dit mål med forhandlingen? 

• Er det mere i løn eller kan du forestille dig andre ting af værdi som f.eks. uddannelse eller pensions-
forbedring? 

• Hvad mener du kan være realistisk opnåeligt? 

• Hvis du får nej, hvad vil din strategi så være? 

• Hvis du får nej nu, hvordan kan du så opnå positivt resultat næste gang? 
 
Forbered dig på et mundtligt indlæg, hvor du får redegjort for dit mål med forhandlingen, samt de væ-
sentligste argumenter for hvorfor du bør opnå det ønskede resultat. 
 
Forbered spørgsmål til din modpart, så du ved hvad du skal gøre for at få det ønskede resultat. 
 
Du er meget velkommen til at rette henvendelse til din ledelseskonsulent, der gerne hjælper dig med 
forberedelsen, så du er optimalt forberedt inden du begærer forhandling. Fremsend evt. en udfyldt for-
handlingslogbog og aftal tid til sparring og forberedelse af en forhandling. 
 
Send din leder en invitation med forslag til forhandlingsdato vedhæftet et kort lønoplæg. 
Sørg for at der er afsat tid til et uforstyrret møde. 
 

https://dsr.dk/lederforeningen/konsulenter


 
 


