Vanda Vestergaard
Kandidat til bestyrelsen i Lederforeningen, Kreds Midtjylland

Profil
Siden 2018 Områdeleder plejeboligenheden, Skive Kommune.
15 års ledelseserfaring indenfor primær- og sekundær sektor.
8 års kursus- og undervisningserfaring.
Diplom i pædagogik, Proceskonsulentuddannnelse DISPUK og Master i
Offentlig Ledelse (FMOL)
Tlf: 31774710
Vandavestergaard@hotmail.dk

Valgoplæg
Jeg er en dedikeret ledende sygeplejerske, der har lyst og overskud til, at arbejde ihærdigt for bedre
løn- og arbejdsvilkår for ledere indenfor ældreområdet i kommunalt regi – og sundhedsvæsenet
generelt.
Gode løn- og arbejdsforhold giver trivsel, godt arbejdsmiljø og er en anerkendende faktor ift.
fremadrettet at kunne rekruttere og fastholde kompetente sygeplejefaglige ledere.
Politisk vil jeg som bestyrelsesmedlem have et stort fokus på balancen mellem vores ledelsespraksis
og de rammer og vilkår, der organisatorisk og politisk gives ledere bl.a. i kommunerne. Dette
kombineret med et sundhedsvæsen, der er under pres fra mange sider, gør, at ledelsesopgaven er
øget i kompleksitet de senere år.
Det er vigtigt, at der et strategisk og kontinuerligt fokus på kompetenceudvikling, så der er mulighed
for læring individuelt og kollektivt i organisationen – både for medarbejdere og ledere.
Med vores store indsigt i sundhedsvæsenet kan vi bidrage til øget tværgående- og sektorielt
samarbejde – til gavn for kvalitative og sammenhængende borgerforløb. Herved kan vi bidrage til
bæredygtighed – økonomisk, fagligt og ledelsesmæssigt.
For mig handler ledelsesopgaven i høj grad om, at skabe rammerne for, at medarbejderne kan
lykkedes med opgaverne - så fagligt og effektivt som muligt – og dermed bidrage til indfrielse af
organisationens mål og overordnede vision. Til gavn for borgerne.
For at vi kan lykkedes med ledelsesopgaven, er der brug for, at ledelse bliver anskuet som et
selvstændigt fagområde, der kræver lederuddannelse på minimum diplomniveau. Kun herved kan vi
legitimere og kvalificere ledelsespraksis i kommunerne og sundhedsvæsenet generelt.
Jeg brænder for, at gøre en forskel ift. god ledelse – stem derfor på mig

