
Orientering om nyt nationalt ledelsesprogram for sundhedsområdet
(DAK)

REFERAT
Lars Bo Jespersen Stenderup fra Ledelsesakademiet i Regionshuset præsenterede punktet for 
Sundhedsstrategisk Forum. Præsentationen er vedlagt som bilag. 

Efter præsentationen blev det bemærket, at det var ærgerligt, hvis det nye ledelsesprogram går 
helt væk fra sit oprindelige fokus på den enkelte leder, da der var et stort læringsperspektiv i det-
te.  

Til dette svarede Lars Bo Jespersen Stenderup, at man ikke var gået helt væk fra det individuelle 
perspektiv, men at man havde forsøgt at sætte det organisatoriske fokus i centrum, da erfaringen 
fra det forrige program var, at det organisatoriske udbytte af ledelsesprogrammet var lavt. 

Det blev desuden bemærket, at det er ærgerligt, hvis de nye samarbejdsflader er de samme, som 
man i forvejen arbejder med i SOF-samarbejdet. Fordelen ved det forrige ledelsesprogram var, at 
man fik skabt nye samarbejdsflader i andre dele af landet, hvilket navnet ”nationalt ledelsespro-
gram” også lægger op til.  

Hertil svarede Lars Bo Jespersen Stenderup, at der forsat er en national komponent i programmet, 
hvor deltagerne mødes tværnationalt både i starten af programmet og undervejs. 

Det blev bemærket, at det var positivt, at almen praksis var tænkt ind i programmet.   

Formandskabet har besluttet, at den kommunale repræsentant i forbindelse med præsentation af 
programmet ude i SOF’erne skal være Jeanette Rokbøl fra Middelfart Kommune, da hun i forvejen 
er involveret i arbejdet.

RESUMÉ
Det nationale ledelsesprogram for sundhedsområdet er en del af Det Nationale Kvalitetsprogram, 
som KL, Danske Regioner og Sundhedsministeriet er en del af. Formålet med ledelsesprogrammet 
er at give lederen forståelse for, hvordan man kan understøtte og udbrede arbejdet med kvalitet i 
sin organisation og på tværs af sektorerne.

Danske Regioner har besluttet at revidere det nationale ledelsesprogram for sundhedsområdet 
bl.a. med det formål at sikre, at programmet fremadrettet skal være mere tværsektorielt funderet 
inkl. almen praksis. KL og en række kommuner har derfor været inddraget i arbejdet med at udar-
bejde et nyt oplæg til en fælles ramme for et nyt nationalt ledelsesprogram, som i højere grad fav-
ner det hele sundhedsområde. Komponent (Kommunernes Udviklingscenter) har repræsenteret 
KL/kommunerne i det praktiske arbejde i en designgruppe. Styregruppen for revidering af det na-
tionale ledelsesprogram godkendte på møde den 15. december 2021 det nye design for det natio-
nale ledelsesprogram. 

Jeanette Rokbøl, Sundhedschef i Middelfart Kommune, og Lars Bo Jespersen Stenderup, ledel-
seskonsulent i HR Ledelsesakademiet, Region Syddanmark, er begge involveret i det pågående 



arbejde og giver på mødet i Det Administrative Kontaktforum en introduktion til det nye nationale 
ledelsesprogram.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Lars Bo Jespersen Stenderup, ledelseskonsulent i HR, Region Syddanmark er projektleder på ar-
bejdet med ledelsesprogrammet i Syddanmark. Han efterspørger en kommunal medrepræsentant, 
som kan repræsentere kommunerne og tage med ud og introducere programmet for SOF’erne. 
Det estimeres til at være forberedelse + 4 møder af 1.5 times varighed. Ovenstående er med hen-
blik på, at programmet bliver præsenteret som et fælles, tværsektorielt ledelsesprogram, som også 
afspejler udviklingsprocessen med revideringen.

Det er planen, at der skal afholdes informationsmøder i de enkelte sundhedsklynger (klyngerne på 
administrativt niveau/vores SOF’er) i foråret 2022. Når der er flere oplysninger om processen med 
det nye ledelsesprogram meldes det ud via KL i samarbejde med Danske Regioner.

INDSTILLING
Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Drøfter den kommunale repræsentation ift. introduktion i SOF’erne.
 Tager orienteringen til efterretning

INDSTILLING
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

 Tager orientering om nyt nationalt ledelsesprogram til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Det nationale ledelsesprogram for sundhedsområdet er en del af Det Nationale Kvalitetsprogram, 
som KL, Danske Regioner og Sundhedsministeriet er en del af. Formålet med ledelsesprogrammet 
er at give ledere (af ledere) en forståelse for, hvordan man kan understøtte og udbrede arbejdet 
med kvalitet i sin organisation og på tværs af sektorerne.

Danske Regioner har besluttet at revidere det nationale ledelsesprogram for sundhedsområdet 
bl.a. med det formål at sikre, at programmet fremadrettet skal være mere tværsektorielt funderet 
inkl. almen praksis. KL og en række kommuner har derfor været inddraget i arbejdet med at udar-
bejde et nyt oplæg til en fælles ramme for et nyt nationalt ledelsesprogram, som i højere grad fav-
ner det hele sundhedsområde. Komponent (Kommunernes Udviklingscenter) har repræsenteret 
KL/kommunerne i det praktiske arbejde i en designgruppe. 

Styregruppen for revidering af det nationale ledelsesprogram godkendte på møde den 15. decem-
ber 2021 det nye design for det nationale ledelsesprogram. 



Der er udarbejdet et fælles rammepapir som afsæt for det nye ledelsesprogram (vedlagt som bilag) 
med bl.a. følgende intentioner:

 At formålet med programmet er at give ledere kompetencer til at omsætte visionerne i det 
nationale kvalitetsprogram i praksis med fokus op at udbrede et fælles sprog og en fælles 
tilgang på tværs af sektorer.

 At antallet af deltagere fremover skal forhøjes til ca. 200 om året
 At programmet i højere grad skal være tværsektorielt funderet med ca. 100 fra regionerne 

og 50-75 personer fra kommunerne, og at almen praksis også skal med.
 At sundhedsklyngerne danner afsæt for udpegning af deltagere og fælles (projekt) forbed-

ringsinitiativ.
 At afsættet for deltagelse er fælles tværsektorielle forbedringstiltag med deltagelse af 2-4 

deltagere, som udvælges lokalt i regionerne (klynger/lokale samordningsfora eller lignende 
på administrativt niveau).

 Planen er, at første hold starter september 2022.  
 
Jeanette Rokbøl, Sundhedschef i Middelfart Kommune, og Lars Bo Jespersen Stenderup, ledel-
seskonsulent i HR Ledelsesakademiet, Region Syddanmark, er begge involveret i det pågående 
arbejde og giver på mødet en introduktion til det nye nationale ledelsesprogram.

BILAG 
 Rammepapir for nyt ledelsesprogram, juni 2021


