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Oversygeplejerske Intensivbehandlingsafsnit Regionhospitalet Gødstrup 

 

Jeg stiller op til Lederforeningen, fordi jeg håber at kunne være med til skabe bedre rammer 

for de sygeplejefaglige ledere i et maksimalt presset sundhedsvæsen. Jeg vil gerne bidrage til 

en nødvendig udvikling i fremtidens sundhedsvæsen. Det kræver handling nu. 

 

En stærk sygeplejefaglige ledelse er en central brik i et velfungerende sundhedsvæsen, og 

derfor skal fokus skærpes på ledernes løn og arbejdsvilkår, så det forbliver attraktivt og muligt 

at rekruttere og fastholde dygtige ledere i fremtidens sundhedsvæsen. 

 

Lederne har ligesom sygeplejerskerne behov for, at løn og arbejdsvilkår kommer på den 

politiske dagsorden, hvis vi skal fastholde et sundhedsvæsen i verdensklasse. 

 

Jeg tror på vi skal samle og styrke DSR, fordi sygeplejersker og ledere sammen er med til at 

skabe et sundt og stærkt sundhedsvæsen. 

 

Jeg har gennem en periode været Leder TR, og af den vej aktivt været med til at få skabt NY 

leder konceptet, som tilbydes i Lederforeningen. Jeg er mentor for flere nye ledere både i 

primær og regionalt, og opnår af den vej også viden om, hvad der presser mine lederkolleger. 

Derfor skal Lederforeningen også fortsat støtte op omkring de sygeplejefaglige ledere med 

hjælp til etablering af ledernetværk, rådgivning og sparring. 

 

Privat er jeg 55 år, har 3 voksne drenge og et barnebarn, bor i Viborg og er gift med Jørgen. 

Jeg har 22 års ledererfaring og brænder for at arbejde med god sygeplejefagligledelse. 

 

Jeg vil arbejde for, at Lederforeningen til stadighed er et naturligt medlem ved alle centrale 

forhandlinger og politiske debatter omhandlende sundhedsvæsenet, og jeg tror på, at jeg som 

en del af Lederforeningens bestyrelse kan være med til at præge de politiske beslutninger i 

sundhedsvæsenet. 
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