
                    

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

Afdelingsleder ved et socialpsykiatrisk botilbud i Stege på Møn – Botilbud Platanvej, Center for Social-

psykiatri Vordingborg Kommune. 

Specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske. 

Se mit CV på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marlene-ballin-1b757857/ 

Kandidatur/valgoplæg:                                                                                                                                                                                                               

Ja, vil på holdet i Lederforeningen DSR, der arbejder politisk for at styrke ledende sygeplejersker.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Hvem er jeg:                                                                                                                                                                           

Har i 23 år arbejdet i region og kommune med akut-, distrikts,- og nu socialpsykiatri. Som specialuddan-

net med kvalitet/udvikling i regionalt patientsikkerhedsudvalg for UTH og udarbejdelse af instrukser 

mhp. sikre arbejdsgange. Med i DSR fagpanel ift. psykiatriudspil. Projektleder ”Nedbringelse af tvang 

2007”. Klinisk vejleder for specialuddannede. Arbejdsgrupper/ad hoc opgaver for øvre strategiske le-

delse. Mit faglige hjerte banker for psykiatri og ledelse. Forankret i mit lederskab, og mine ansatte, bor-

gere og pårørende kender mig som den autentiske omsorgsfulde og handlingsorienteret leder, der 

kæmper alles rettigheder med:  

• At sætte borgerne først  

• At pårørende inddrages 

• At kerneopgaven er tydelig  

• At de ansatte har et godt fysisk/psykisk arbejdsmiljø 

• At TRIO/MED fungerer 

• At de ansatte har instrukser  

Hvorfor også stemme på mig:                                                                                                                                                                     

Der mangler 1 fra psykiatrien i Lederforeningen: 

• At ledere har min. diplomuddannelse i ledelse 

• At uddanne aspiranter før lederjob 

• At ledere max. har 27 ansatte jf. Ledelseskommissionen 

• At få flere Leder-TR 

• At der er fokus på lederes psykiske arbejdsmiljø  

• At ledere reflekterer/filosoferer 

• At få forhåndsaftaler/ligeløn  

• At rekruttere til det hele Danmark  

• At psykiatrien får fast budget på Finansloven vs. Satspuljemidler 

• At psykiatriske borgeres rettigheder sikres og ikke prikkes/udskrives - sidestilles med somatik 

• At det ikke er retspsykiatriske patienter, der er farlige, men mennesker med en ubehandlet psy-

kose  

• At Lederforening råber politikerne op, så psykiatrien får flere sengepladser 

Marlene Ballin 

Kandidat til bestyrelsen i Lederforeningen 

Valgkreds Sjælland Valgperiode 15. maj 2019 – oktober 2021  

Stamdata:                                                                                                                                                                                                 

44 år 

Mbal@vordingborg.dk 

51732491 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/marlene-ballin-1b757857/
mailto:Mbal@vordingborg.dk

