
”Ledelse – er det noget for mig?”

JEANETTE PALMER

NÆSTFORMAND I LEDERFORENINGEN

NOVEMBER 2016



HVORDAN FINDER JEG UD AF OM LEDELSE ER 
NOGET FOR MIG?

Hvordan er mit syn på ledelse?



AT STÅ I SPIDSEN FOR?



AT LEDE GENNEM RELATIONER?



ER LEDELSE NOGET DER KAN LÆRES?

Er du den fødte leder?



HVILKEN ILD ER DU TÆNDT AF?

Er det faget, fagligheden du brænder for?

Er det udvikling af sygeplejen og sikre patienter og borgere kvalitet i 

plejen?

At være med til at sætte en dagsorden?

At udvikle vores sundhedsvæsen?

Som leder gøre en forskel i forhold til patienter og borgere, ved motivering 

og udvikling af medarbejderne.



EN GOD ØVELSE

De fem vigtigste ting i dit liv?
Hvad der betyder mest for dig i dit liv, familie, venner, økonomi, sport m.m.?

Dine værdier og holdninger
Hvad har værdi for dig eller afspejler dine holdninger, er det vigtigt for dig at opnå 

resultater, hvad er din holdning til retfærdighed og er humor vigtig for dig?

Dine overvejelser kan hjælpe dig til at vælge det job du trives bedst med.



HVILKE KOMPETENCER HAR JEG BRUG 
FOR?

Faglige kompetencer?

Personlige kompetencer?

Sociale kompetencer?



ER DU PARAT TIL:

At yde en ekstra indsats også selv om det rækker ind i dit privatliv?

At være den der bliver kigget på?

At træffe de svære beslutninger?

At tage den vanskelige samtale?

At sælge budskabet, selv om du måske ikke er enig i beslutningen?

At være loyal overfor din ledelse?



FØR DU SIGER JA

Hvad er det for en lederstilling du søger og hvor?

Vær klar på opgaven og de rammer du har for at løse opgaven

Hvor mange skal du være leder for? Hvilke faggrupper?

Er det på samme matrikel?

Arbejdsstedets historie og de forventninger der er til det du skal lykkes med

Tal med Lederforeningen i DSR om løn og vilkår



HVEM ER DU SOM LEDER?



TIPS TIL DEN NYE LEDER

Vær åben, nysgerrig og stil spørgsmål

Vær bevidst om, hvor din loyalitet ligger

Giv dig tid til at lære dine medarbejdere og dit ansvarsområde at kende

Prioriter dig selv og dit ledelsesrum

Skab relationer; til samarbejde og til at sparre med



MEDLEM AF LEDERFORENINGEN I DSR

Vejledning til din lønforhandling

Støtte og sparring på dit lederskab – mentor ordning, netværksgrupper

Hjælp i forhold til vilkår

Leder TR ordning

Et fagblad om sundhedsfaglig ledelse, Forkant og udgives 4 gange årligt

Arrangementer:

Fagkongres

Lederdag og general forsamling

Medlemsmøder



NYSGERRIG?

Book en aftale med en af Lederforeningens karrierekonsulenter og få råd 

og vejledning i forhold til at søge job som leder


