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Nye lederudviklingstilbud skal 

styrke ledere og ledelse i Region 

Midtjylland, så vi både kan skabe gode, 

attraktive arbejdspladser og følge 

med tiden i en foranderlig verden. 

En række splinternye ledelsesudviklings-

tilbud giver både ledere og medarbej-

dere med lyst til ledelse mulighed for at 

deltage i sammenhængende forløb der 

støtter op om at lede Region Midtjylland 

ind i fremtiden. 

– Fremtiden kalder på mod, handle-

kraft og lyst til at lære nye ledelsesfor-

mer, hvis vi skal lykkes med den trans-

formation, Region Midtjylland er i gang 

med.  De nye ledelsestilbud skal under-

støtte denne rejse, men transforma-

tionen kalder også på, at vi er klar til at 

tænke nyt, rykke teltpælene og betræde 

ukendte stier. De nye tilbud er udviklet 

for at skabe den bedst mulige velfærd 

for patienter og borgere, såvel som 

medarbejdere – også i fremtiden, siger 

kontorchef Karen Ingerslev fra Koncern 

HR Udvikling. 

Obligatorisk forløb for nye ledere

Med de nye ledelsestilbud skal alle nye 

ledere i Region Midtjylland gennemgå et 

lederudviklingsforløb inden for de første 

to år. Forløbet har fokus på onboarding 

i organisationen, grundkompetencer 

inden for ledelse, organisationsforstå-

else og opbygning af netværk med andre 

ledere. Undervejs får lederne også mu-

lighed for at reflektere over nogle af de 

vigtigste dagsordner, regionen står over 

for, for eksempel digitalisering, fælles be-

slutningstagning, bæredygtighed, ledelse 

på tværs af organisationer og samska-

belse med borgere og civilsamfund. 

Nye tilbud til erfarne 
ledere og lederpar

Regionens mere erfarne ledere bliver 

også tilbudt lederudvikling i forhold til de  

 

akutelle dagsordner, ligesom der bliver 

udviklet tilbud til ledelsespar – for ek-

sempel en cheflæge og en chefsygeple-

jerske - som leder en hospitalsafdeling 

sammen. 

Endelig bliver der et tilbud til medar-

bejdere, der ikke har en formel ledelses-

rolle (endnu), men har lyst til at finde ud 

af, om ledelse er noget for dem. 

– Uanset hvor du befinder dig i ar-

bejdslivet, kan du få inspiration og hjælp 

på vejen - om det er nye stier, du skal be-

træde, fællesskaber, der skal etableres, 

bjerge, der skal bestiges, udsigter, der 

skal besigtiges eller bål, der skal tændes 

og måske slukkes, siger Karen Ingerslev.

Til gavn for medarbejdere 
og borgere

Formålet med de nye ledelsestilbud er 

at gøre det mere attraktivt at bedrive 

ledelse i Region Midtjylland ved, at man  

 

 

bliver klædt på til de udfordringer, der 

følger med jobbet og ved, at man får 

skabt et netværk og et rum, hvor man 

kan dyrke ledelse som fag. Alle tilbud er 

udviklet med ønsket om at kunne skabe 

handlekraft og lyst til ledelse. 

– Ved at styrke vores kompetencer 

inden for ledelse, så styrker vi også 

muligheden for at skabe gode, attraktive 

arbejdspladser og i sidste ende gode re-

sultater for de borgere, vi er sat i verden 

for at betjene, siger Karen Ingerslev. 

Du kan læse mere om tilbuddene i de nye 

ledelsestilbud på 

www.ledelsesudvikling.rm.dk. 

Her kan du også se video med nuværen-

de ledere og med regionsdirektør Per-

nille Blach Hansen og koncerndirektør 

Anders Kjærulff, som fortæller om deres 

ambitioner på ledelsesområdet. 

Ledelse i Region Midtjylland 
skal styrkes
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