
Væksthus for Ledelse søger deltagere til 
fokusgruppeinterviews  
 

BEMÆRK kort tilmeldingsfrist! 

Væksthus for Ledelse er i gang med et udviklingsprojekt om 24/7-ledelse af en kerneopgave. Formålet med 

projektet er at undersøge de særlige udfordringer, der er forbundet med ledelse af en 24/7-kerneopgave, 

men hvor der ikke er ledelse til stede 24/7. Hvad er de særlige udfordringer og opmærksomhedspunkter? 

Hvad er den gode ledelsespraksis? Og er der ledelsesredskaber, som med fordel kan udbredes? 

 

I den forbindelse står vi over for at gennemføre en række fokusgruppeinterviews med ledere og 

medarbejdere, der alle har det til fælles, at de arbejder med en kerneopgave 24/7, og som er ansat i 

regionale eller kommunale velfærdsinstitutioner på fx plejehjem, i hjemmeplejen, på rehabiliteringscentre, 

det socialpædagogiske område, psykiatrien og på hospitaler. 

 

Tilhører du en af målgrupperne herunder, og har du lyst til at deltage i et fokusgruppeinterview sammen 

med andre deltagere fra din målgruppe, så kan du nu tilmelde dig via linket for din målgruppe: 

 

• Ledere af ledere fx forstandere, centerledere, områdechefer og chefsygeplejersker. 

 

• Ledere af medarbejdere fx afdelingsledere, områdeledere, oversygeplejersker eller øvrige 

mellemledere. 

 

• Medarbejdere med skiftende arbejdstider dag, aften, nat og weekender.  

 

Hvert fokusgruppeinterview varer ca. to timer. Når du logger ind via linket, bliver du bedt om at indtaste 

din e-mail eller cpr-nummer, hvis du allerede er bruger og har deltaget i kurser hos Komponent. Hvis ikke, 

skal du trykke på ’næste’ for at komme til selve tilmeldingsformularen. 

 

Tilmeldingsfristen er 4. juli 2022 

 

Vi gennemfører identiske interview på flere datoer og lokationer, som du kan vælge imellem. Det foregår 

alt sammen inde i tilmeldingsportalen. Du kan kun vælge et interview. Interviewene bliver gennemført i 

perioden 23. august – 22. september 2022. 

 

De nærmere detaljer om adresse og praktiske oplysninger, får du tilsendt i starten af august, når vi har 

sammensat fokusgrupperne. 

 

Hvis du har spørgsmål til projektet 24/7-ledelse af en kerneopgave og rammerne om 

fokusgruppeinterviewene, er du velkommen til at kontakte parterne bag projektet: 

 

Hirse Tikjøb, KL/Komponent, tlf. 2072 6213 – mail hti@komponent.dk  

Tine Sommersted, Lederforeningen, Dansk Sygeplejeråd, tlf. 2349 9943 – mail tso@dsr.dk  

Kjeld Sandahl Skov, Socialpædagogerne, tlf. 2883 1043 – mail kss@sl.dk  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuddannelse.cok.dk%2Ftilmelding.aspx%3Fid%3D34376%26sitepath%3Dkommunom&data=05%7C01%7C%7C76f47325384248cf204508da4f7738a5%7C0cb8d91b2c854d338ac099840e52422d%7C0%7C0%7C637909670718347031%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Fa6%2F82hznoHJNQ9h1vkGs6lSNOfE9LcJYRTXmwHZ14c%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuddannelse.cok.dk%2Ftilmelding.aspx%3Fid%3D34368%26sitepath%3Dkommunom&data=05%7C01%7C%7C76f47325384248cf204508da4f7738a5%7C0cb8d91b2c854d338ac099840e52422d%7C0%7C0%7C637909670718347031%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PJ7N%2F9Dh1fMn%2B5vYakFGdI7NOtfZye1Cu9Hc4vackf0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuddannelse.cok.dk%2Ftilmelding.aspx%3Fid%3D34368%26sitepath%3Dkommunom&data=05%7C01%7C%7C76f47325384248cf204508da4f7738a5%7C0cb8d91b2c854d338ac099840e52422d%7C0%7C0%7C637909670718347031%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PJ7N%2F9Dh1fMn%2B5vYakFGdI7NOtfZye1Cu9Hc4vackf0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuddannelse.cok.dk%2Ftilmelding.aspx%3Fid%3D34362%26sitepath%3Dkommunom&data=05%7C01%7C%7C76f47325384248cf204508da4f7738a5%7C0cb8d91b2c854d338ac099840e52422d%7C0%7C0%7C637909670718347031%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NHhkowSzIS2c23%2FI%2Fh%2BarDfrM89DbZNsVvxhNRyY6PA%3D&reserved=0
mailto:hti@komponent.dk
mailto:tso@dsr.dk
mailto:kss@sl.dk


Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem KL/Komponent, Danske Regioner og 

Forhandlingsfællesskabet. Parterne vil igennem fælles udviklingsprojekter i Væksthus for Ledelse bidrage til 

et målrettet og systematisk arbejde mod stadig bedre ledelse i kommuner og regioner.  

Partnerne i 24/7- ledelse af en kerneopgave består af: KL/Komponent, Danske Regioner, 

Socialpædagogerne, Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Fag og Arbejde (FOA).  


