
Kreds Midt Træf
”Hvis målet er indflydelse,

hvordan forholder vi os 

som sygeplejersker til 

Ledelseskommissionens 

anbefalinger”



MÅL – MIDDEL – SAMMEN OM



Den største indflydelse får vi med
TRIO samarbejdet - Handlinger sker lokalt

En lille formel:

Sygeplejerskerne + TRIO + DSR/LF + 

Politikere lokale/folketing + 

arbejdsgivere DR/KL



Ledelseskommissionens anbefalinger:

Ikke kommet endnu… venter på OK18

De 13 teser som udgangspunkt



Lederrollen

Lederens fokus på værdiskabelse for borgeren skaber retning, 
motivation og stolthed for medarbejderne og bedre resultater for 
borgerne.

Lederens kommunikation af vision og strategi skaber mening og 
følgeskab i organisationen.

Lederens nærvær og tilgængelighed skaber bedre resultater.

Lederens blik for samarbejde med borgere, civilsamfund og 
virksomheder fører til bedre løsninger, legitimitet og samfundsværdi.



Ledelsesrum

Mindre detaljeret styring giver plads til mere reel ledelse tæt på 
kerneopgaven -opgaver fremfor opskrifter skaber motivation.

Ledere skal turde løbe risici for at skabe fornyelse og 
innovation. Det kræver et reelt ledelsesrum og stor opbakning.

Forudsætningen for at indfri politiske målsætninger er en klar 
dialog, feedback i styringskæden og gensidig respekt for 
arbejdsdelingen mellem politiske opdragsgivere og udførende 
led.



Ledelsesudvikling 
Den fortsatte udvikling af det personlige lederskab er afgørende for 
at skabe følgeskab, autenticitet og resultater.

Det personlige lederskab udvikles gennem feedback, dialog og 
refleksion over ledelsesmæssige handlinger.

Ledere skal søge inspiration og læring gennem andres gode 
eksempler –også på tværs af sektorer og landegrænser.



Mere om Ledelsesudvikling 
De ledere, som har de bedste forudsætninger for at skabe resultater, er 
rekrutteret og udviklet med fokus på ledelsesfagligt talent, opgavens 
karakter og lederens personlighed.

Tiltrækning af talenter til offentlige lederstillinger sker i konkurrence med 
andre sektorer og forudsætter professionelle rekrutteringsforløb, fleksible 
ansættelsesforhold og passende honorering.

Ledere, der ikke løser ledelsesopgaven, skal udvikles, omplaceres eller 
afskediges.



DIALOG

DYGTIGHED

DRISTIGHED

Region Midtjyllands 
ledelsesgrundlag



Et sundhedsvæsen på patientens præmisser
Vi vil fremme borgernes mulighed for sundhed og 
stræbe efter et sundhedsvæsen på patientens
præmisser. Det er pejlemærke for alle 
beslutninger og handlinger. Vi fokuserer på tre
strategispor: 1) den bedste kvalitet – hver gang 
på den rigtige måde, 2) sammenhæng og lighed i
sundhed og 3) et mere effektivt sundhedsvæsen.



Forventninger til god ledelse og styring
God ledelse og styring er, når vi med målbillederne 
som pejlemærker mestrer og finder balancen
mellem fire forventninger:

Målopfyldelse: Vi skal skabe mere sundhed, 
trivsel og velstand for færre ressourcer, for at vi
lever op til borgernes forventninger og høje 
kvalitetskrav inden for de økonomiske rammer.

Orden i eget hus: Som offentlig myndighed skal 
vi have styr på tingene; overholde budgetter,
være lovmedholdelige, dokumentere relevant og 
løbende forbedre på baggrund af data og
evidens.



Nytænkning: Vi skal være en innovativ region, som er i stand til 
at finde kreative og nye
løsninger sammen med andre på nogle af de store udfordringer, vi 
står overfor.

Bæredygtighed: Vi skal sikre, at den måde, vi arbejder på, 
skaber balancerede løsninger for
borgere, medarbejdere, virksomheder og samfund, både nu og i 
fremtiden.
God ledelse og styring i Region Midtjylland betyder derfor, at vi er 
optagede af, hvad borgere og
samarbejdspartnere forventer af os. Det er afgørende for os, at 
vores arbejde fører til de ønskede
effekter, og at der er tillid til os. Derfor er alle ledere og 
medarbejdere ansvarlige for at udvise
ordentlighed og ansvarlighed i det løbende arbejde med at skabe 
forbedringer, som kommer
patienter, brugere, borgere og virksomheder til gavn.



SVARET på spørgsmålet:
”Hvis målet er indflydelse, hvordan forholder vi os som sygeplejersker til   

Ledelseskommissionens anbefalinger”

• Vi husker at tale om sygeplejefaglighed og kvalitet i alle FORA vi 
kommer og i god tid…

• Vi husker at dele med hinanden
• Vi husker at samarbejde på tværs af faggrupper
• Vi husker at argumentere fagligt
• Vi husker at være konkrete


