
Korte håndholdte videoer, hvor tre af
regionens ledere deler deres personlige
ledelsesgrundlag og tilblivelsen af det.
Publiceret på regionens intranet - og

efterfølgende brugt i markedsføring af
relevante ledelses-kurser. 

Håndholdte videoer om 'Det personlige ledelsesgrundlag'

I mit lederskab er jeg inspireret af, at ...

Min vej ind i offentlig ledelse...

I 202X har det været en ledelsesmæssig udfordring, at ...

Lige nu er jeg ledelsesmæssigt optaget af ...

Mit råd til nye ledere, der vil godt på vej …
 

Virtuel samtale mellem regionsdirektør
Christian Boel og ledelsesambassadør

Jette Runchel under overskriften 'At lede
med ydmyghed'. Lederne kunne se med
live - eller finde samtalen efterfølgende

på regionens intranet. 
 

Ledelse på dagsordenen

Daglige 

vox-pop lederportrætter

Samtalesalon

Eksempler på aktiviteter i

Ledelsesuge 44 (2019-2021)

L E D E L S E S U G E N

indblik

inspira
tion

debatvirtuel

Samtalen blevefterfølgende udgivetsom en episode afregionens podcast'Sundhedstegn'

inspira
tion

lokale 

'Pop-up arrangementer

Korte arrangementer med

aktuelle ledelsestemaer på

programmet med blandt andet

regionens  ledelseskonsulenter. 

Opfulgt af mindre artikler

publiceret på regionens 

interne kanaler.

Lederen i venteværelsetLederen opsøger patienter og
pårørende i venteværelse for at få

en uformel snak om, hvadpatienterne oplever af stort og
småt i mødet med afdelingen.  

 

indblik



Brug logo-pakken – og boost udvalgte
aktiviteter fra det nationale
program, der matcher de emner, der
fylder i organisationen.

Udnyt rammen – og sæt strøm til
allerede eksisterende arrangementer /
budskaber

Udvælg et par enkelte aktiviteter,
som bærende for ugen – fx en wox-
pop lederstafet. Plus en hoved-event.Kanalmix: Få mest muligt ud af de

aktiviteter, der er brugt ekstra tid på,
så de får længst mulig levetid og
opmærksomhed. Fx webinar bliver
bragt til podcast-episode. 

 
 

Ledelse på dagsordenen

Opbakning fra topledelse

Går forrest på interne og eksterne kanaler

‘Særligt for ledere’  - univers på intranettet

’LederNyt’  – nyhedskanal på intranettet + 

 opsamlingsmail direkte i indbakken 

Gode erfaringer 

L E D E L S E S U G E N

kanal-setup

Opmærksomhedspunkter

OBS PÅ AT
 finde balancen mellem værdi – og forstyrrelse

 
udfolde nyhedsbåretset-up til mere organiskeaktiviteter

 inddrage af medarbejdere,patienter og borgere
 
 

 
 

 Mål med ugen:
Skabe dialog om ledelse, inspirere 

til at udfordre og udforske ledelse. 
Proces:Samspil og forventnings-

afstemning med direktion med
afsæt i idékatalog. 

 
 

 
 


